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Voorwoord 

In dit rapport doen we verslag van de procesevaluatie van de interventie Leren van Delict. Het 

onderzoek is door onderzoeks- en adviesbureau DSP-groep uitgevoerd, in opdracht van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid 

en Justitie. 

 

Het rapport had niet tot stand kunnen komen zonder de openheid en hulp van velen. We danken de 

geïnterviewde programmacoördinatoren, trainers, co-trainers, gedragswetenschappers, de landelijke 

programmacoördinator en de opleider voor hun open en coöperatieve houding en het zo veel 

mogelijk beschikbaar stellen van de benodigde informatie en dossiers. Ook danken we de 

geïnterviewde jongeren voor hun meewerkende houding. Door de inzet en medewerking van 

iedereen is het goed gelukt om een helder beeld te krijgen van de wijze waarop Leren van Delict in 

de praktijk wordt uitgevoerd.  

 

Tot slot willen wij de begeleidingscommissie (zie bijlage 1 voor de namen van de leden) bedanken 

voor hun kritische blik op het verloop van het onderzoek en hun constructieve commentaar op het 

rapport. We hopen met deze procesevaluatie een aantal aanknopingspunten te bieden dat kan 

worden aangegrepen voor de verbetering van de uitvoering en de borging van de interventie, met het 

oog op de erkenning van de interventie. 

 

Namens het projectteam, 

 

Manja Abraham 

Wendy Buysse 

Lotte Loef 
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Samenvatting 

Inleiding  
Leren van Delict is een cognitief-gedragsmatige interventie die zich richt op jongeren tussen 14 en 23 

jaar die veroordeeld zijn voor een ernstig geweldsdelict en in een JJI verblijven. Het doel is te 

voorkomen dat jongeren opnieuw (gewelddadige) delicten plegen. De training wordt individueel 

gegeven en is opgedeeld in drie fasen. In fase 1 wordt een delictanalyse gedaan, in fase 2 wordt 

gewerkt aan gedragsverandering op basis van de uitkomsten van fase 1 en fase 3 bestaat uit 

opfrissessies uit fase 2 wanneer zich veranderingen voordoen in de situatie van de jongeren. 

De interventie wordt gegeven door trainers en co-trainers en de programmacoördinatie wordt per JJI 

door een lokale programmacoördinatie uitgevoerd en landelijk door de landelijke 

programmacoördinator. 

 

Leren van Delict is ingevoerd in alle justitiële jeugdinrichtingen. Sinds het verloftoetsingskader 2006 

(en ook herhaald bij het verloftoetsingskader 2012)
 1
 is een delictanalyse voorwaarde om planmatig 

verlof te kunnen aanvragen.
2
 Om te voorkomen dat elke JJI haar eigen delictanalyse toepast (en 

ontwikkelt) is er door het departement (Directie Justitieel Jeugdbeleid van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie) met de JJI’s afgesproken om fase 1 van Leren van Delict als delictanalyse toe 

te passen. Fase 1 van Leren van Delict wordt dus in principe uitgevoerd bij alle jongeren die een 

verlofaanvraag doen voor gepland verlof. 

 

De gedragsinterventie is in december 2009 volledig erkend door de Erkenningscommissie 

Gedragsinterventies Justitie. De status ‘erkend’ is geldig voor een periode van vijf jaar (tot december 

2014), daarna moet de doeltreffendheid (het resultaat op de beoogde programmadoelen) van de 

interventie zijn aangetoond. Wanneer doeltreffendheid wordt aangetoond, kan de erkenning 

conditioneel worden verlengd met drie jaar. Na deze periode dient de effectiviteit van het programma 

op recidive te worden aangetoond.  

 

Voordat een doeltreffendheidstudie kan worden uitgevoerd moet eerst door een procesevaluatie 

worden nagegaan of Leren van Delict wordt uitgevoerd zoals beschreven in de handleidingen (toets 

van de programma-integriteit). DSP-groep heeft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- 

en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie tussen oktober 2013 

en juni 2014 een procesevaluatie uitgevoerd naar de programma-integriteit van Leren van Delict. 

Daarnaast had de procesevaluatie tot doel vast te stellen of zich in de uitvoeringspraktijk bepaalde 

knelpunten voordoen en zo ja, wat daarvan de achterliggende oorzaken zijn. 

 

  

 
 
 

Noot 1  Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (2012). Verloftoetsingskader justitiële 

jeugdinrichtingen. Den Haag: ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Noot 2 In de delictanalyse moeten minimaal de volgende elementen aan bod komen: beschrijving van het indexdelict, 

omstandigheden waarin het indexdelict is gepleegd, criminogene en protectieve factoren, perceptie van de jeugdige op 

het indexdelict.  
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Onderzoekaanpak 
In het onderzoek hebben we gekeken naar vier aspecten die van invloed zijn op goede programma-

integriteit: doelgroep, (uitvoering) interventie, uitvoerders en organisatie (context). 

Om de programma-integriteit in beeld te brengen hebben we verschillende onderzoeksmethoden 

ingezet: 

 analyse registratiegegevens Stichting 180
3
 over instroom, doorstroom en uitstroom in alle JJI’s; 

 interviews met programmacoördinatoren over doelgroep, interventie, uitvoerders en organisatie 

in vier JJI’s; 

 casusonderzoek met trainers, co-trainers en jongeren over de uitvoering van de interventie op 

casusniveau in vier JJI’s; 

 dossieronderzoek van verslagen, indicatieformulieren, instrumenten naar kenmerken van de 

doelgroep in zes JJI’s; 

 groepsinterviews met trainers, co-trainers, behandelcoördinatoren over doelgroep, interventie, 

uitvoerders en organisatie in vier JJI’s; 

 focusgroep met programmacoördinatoren van alle JJI’s. 

 

Het merendeel van het veldwerk heeft plaatsgevonden in een selectie van vier JJI’s. Er is een 

selectie gemaakt van JJI’s waarbinnen voldoende ervaring is opgedaan met de uitvoering van de 

interventie. In twee JJI’s waarbinnen ook voldoende ervaring is opgedaan is extra dossieronderzoek 

uitgevoerd om dit onderdeel meer ‘body’ te geven en te onderzoeken of de doelgroep in de vier 

onderzochte JJI’s niet afweek. Dit bleek niet het geval. De bevindingen op casusniveau zijn in een 

groepsinterview in de JJI teruggekoppeld om een compleet beeld te krijgen van de uitvoering in de 

JJI. De bevindingen van de vier JJI’s zijn teruggekoppeld in een focusgroep met alle 

programmacoördinatoren om een beeld te krijgen van de uitvoering op landelijk niveau. 

 

 

Resultaten  
Instroom, doorstroom en uitstroom in Leren van Delict 

In 2012 en 2013 samen stellen we in alle JJI’s de volgende instroom en uitstroom vast:  

 Fase 1, de delictanalyse, is 168 keer gestart. Fase 1 is ongeveer in 15% van de afgesloten 

trajecten voortijdig afgebroken. Daarnaast loopt nog 12% van de gestarte trajecten.  

 Fase 2, waarin wordt gewerkt aan de gedragsverandering, is 28 keer gestart. De doorstroom van 

fase 1 naar fase 2 is 20%. Fase 2 is in ongeveer 50% van de afgesloten trajecten voortijdig 

afgebroken. Er lopen nog 25% van het totaal aantal gestarte trajecten.  

 Fase 3, de boostersessies, is geen enkele keer uitgevoerd. 

 

Van Leren van Delict is volgens de handleiding en de landelijke programmacoördinator pas sprake 

als zowel fase 1 als fase 2 zijn doorlopen. Het aantal jongeren dat in 2012 en 2013 Leren van Delict 

heeft gevolgd is volgens deze definitie beperkt tot tien jongeren. Het merendeel van de jongeren 

krijgt alleen de delictanalyse van Leren van Delict (fase 1), het onderdeel dat verplicht is gesteld bij 

een verlofaanvraag. 

 

 
 
 

Noot 3  Stichting 180 is een kennis- en netwerkorganisatie die o.a. gedragsinterventies voor de JJI’s beheert. Zie 

www.180.nl. 
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Bereikte doelgroep 

Uit het onderzoek blijkt dat fase 1 van Leren van Delict vooral wordt ingezet bij jongeren die een 

geweldsdelict plegen (92% van de onderzochte afgeronde trajecten), maar ook wordt ingezet bij 

jongeren zonder geweldsdelict (3%; 4% onbekend). Er wordt bij de start van fase 1 niet expliciet 

gekeken of de jongere een geweldsdelict heeft gepleegd. Omdat dit bij het merendeel van de 

jongeren met een PIJ-maatregel of een langere jeugddetentie wel het geval is, voldoet het merendeel 

van de onderzochte groep aan dit criterium.  

Pas aan het einde van fase 1wordt bepaald of de jongeren voldoen aan de indicatiecriteria en dus 

fase 2 geïndiceerd kan worden. Dat dit pas aan het einde van fase 1 dient te gebeuren staat niet 

eenduidig vermeld in de handleiding.  

 

Het verplichte karakter van de delictanalyse is de belangrijkste verklaring voor het feit dat fase 1 – in 

vergelijking met fase 2 – relatief vaak wordt ingezet. In principe moeten alle jongeren die met verlof 

gaan fase 1 van Leren van Delict doorlopen. Daarnaast worden in alle JJI’s de behandeldoelen van 

de delictanalyse (de uitkomsten van fase 1) aangegrepen voor de behandeling van de jongere.  

 

Van de jongeren die fase 1 afronden voldoet ongeveer driekwart aan de criteria voor deelname aan 

fase 2. Dit betekent dat zij voor minimaal één geweldsdelict zijn veroordeeld en een matig tot hoog 

recidiverisico voor geweldsdelicten hebben. Daarnaast is er minimaal sprake van een van de 

inclusiecriteria en zijn er geen contra-indicaties. Om fase 2 volledig te kunnen doorlopen is er nog 

voldoende strafrestant nodig. Dit is in elk geval zo voor het merendeel van de jongeren met een PIJ-

maatregel (57% van de onderzochte afgeronde trajecten). Bij jongeren met een jeugddetentie kan 

het strafrestant verschillen.  

 

We concluderen dat de potentiële doelgroep voor Leren van Delict fase 1 groter is dan de bereikte 

doelgroep. Het aantal jongeren dat in 2012 en 2013 is ingestroomd op een langverblijfgroep in een 

normaal beveiligde inrichting (480) is aanzienlijk hoger dan het aantal jongeren dat in die periode 

Leren van Delict startte (168). Ook het aantal verlofaanvragen (344) is in die periode aanzienlijk 

hoger dan het aantal jongeren dat Leren van Delict afrondde (120).  

 

De belangrijkste reden om fase 1 niet te geven is een tekort aan strafrestant. Ook wordt fase 1 nog 

niet gestart wanneer de jongere het delict ontkent. Dit laatste is vaak het geval als er nog geen 

uitspraak is (voorlopige hechtenis) of als de jongere in beroep is. De motivatie van de jongere wordt 

in alle JJI’s getoetst in een startgesprek. Bovendien zijn contra-indicaties een reden om geen leren 

van Delict te geven. Ook komt het voor dat er alternatieve delictanalyses worden ingezet of dat 

jongeren andere interventies krijgen. De veronderstelling is dat dit niet de volledige discrepanties 

verklaart tussen de instroom in fase 3 van YOUTURN en het aantal verlofaanvragen enerzijds en het 

aantal jongeren dat fase 1 van Leren van Delict start en afrondt anderzijds. 

 

We concluderen ook dat de potentiële doelgroep voor Leren van Delict fase 2 groter is dan de 

bereikte doelgroep. Van de jongeren die fase 1 jaarlijks succesvol afronden kunnen tussen de 30 en 

50 jongeren doorstromen naar fase 2. In 2012 en 2013 zijn er jaarlijks 14 doorgestroomd.  
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Het feit dat jongeren niet doorstromen van fase 1 naar fase 2 betekent echter niet dat de jongeren 

geen behandeling krijgen die aansluit op de uitkomsten van de delictanalyse. De op basis van de 

delictanalyse geformuleerde leerdoelen worden meegenomen in het perspectief plan en veelal 

aangepakt via een therapie of andere interventie die beter passend wordt gevonden of meer ingrijpt 

op de specifieke risicofactoren van de jongeren (bijvoorbeeld AR). Daarnaast spelen ook 

organisatorische knelpunten een rol voor het niet uitvoeren van fase 2: het is niet haalbaar een 

goede uitvoering te geven aan de interventie (door de afwezigheid van of beperkte beschikbaarheid 

van co-trainers).  

 

De interventie in de praktijk 

Omdat de totale interventie Leren van Delict (fase 1 en fase 2) weinig wordt uitgevoerd en door 

verschillende trainers fase 1 ook als een losstaand onderdeel wordt gezien, hebben we de 

programma-integriteit van de afzonderlijke fasen onderzocht.  

 

We concluderen dat fase 1 in het merendeel van de trainingen op hoofdlijnen wordt uitgevoerd 

conform de handleiding. Het verplichte karakter van de delictanalyse voor een verlofaanvraag is een 

belangrijke externe motiverende factor voor jongeren om de training te volgen en af te ronden, voor 

trainers om de training te geven en voor behandelcoördinatoren om de training te indiceren. 

Daarnaast wordt in fase 1 ook al aandacht besteed aan een aantal onderwerpen die volgens de 

handleiding pas in fase 2 aan bod komen. De mate waarin verschilt per JJI.  

 

We stellen in fase 2 meer variatie in de uitvoering vast. De variatie heeft vooral te maken met de 

professionele vrijheid die trainers nemen om zelf opdrachten en oefeningen te bedenken en 

onderdelen uit andere interventies in te voegen in Leren van Delict. Fase 2 biedt meer mogelijkheden 

om te variëren binnen de handleiding. Toch wordt het merendeel van de werkzame elementen 

uitgevoerd met uitzondering van het inzetten van oefenweken en van het betrekken van ouders. In 

geen van de onderzochte casussen zijn zij aanwezig bij de presentatie.  

 

We concluderen dat in het merendeel van de JJI’s onvoldoende prioriteit en aandacht wordt gegeven 

aan de borging van de programma-integriteit in de vorm van intervisie, supervisie en verslaglegging 

in journaalboeken. De belangrijkste reden is dat dit onvoldoende gefaciliteerd wordt. Tijd voor 

coördinatie, deelname aan intervisie en verslaglegging is niet geoormerkt. De instrumenten uit de 

handleiding worden niet standaard ingevuld/toegepast. Wel is in alle JJI’s een programmacoördinator 

aangesteld en komen alle programmacoördinatoren twee keer per jaar bijeen. Het realiseren van 

terugkomdagen voor trainers is echter praktisch niet haalbaar gebleken; er zijn te veel trainers die 

niet op eenzelfde moment kunnen worden vrijgemaakt.  

 

Zoals eerder aangegeven wordt fase 3 van Leren van Delict niet gegeven. De bedoeling van fase 3 

is bij veranderingen in de situatie van jongeren boostersessies in te zetten. We stellen echter vast dat 

zich ook al gedurende de uitvoering van fase 2 veranderingen in de situatie van jongeren kunnen 

voordoen. Veel jongeren gaan na fase 1 bijvoorbeeld al met verlof en dus ook gedurende de looptijd 

van fase 2. De in de handleiding voorgeschreven volgorde dat jongeren in fase 1 een delictanalyse 

doen en dan in fase 2 aan gedragsverandering werken alvorens op verlof te gaan, lijkt niet aan te 

sluiten bij de huidige praktijk in de JJI’s waarbij snel wordt toegewerkt naar verlof. 
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Voorwaarden voor de uitvoerders 

We concluderen dat de trainers en co-trainers voldoen aan de in de handleiding gestelde 

voorwaarden met betrekking tot vooropleiding. Wel kan in de opleiding tot trainer of co-trainer Leren 

van Delict meer rekening gehouden worden met de ervaring van trainers met het geven van 

interventies, gesprekstechnieken en de theoretische achtergrondmodellen. Daarnaast is in de 

opleiding meer aandacht nodig voor achtergrondtheorieën (vooral delictketen van Mulder (1995)
4
) en 

het verslag van de delictanalyse (wat moet in het verslag, welk doel dient het, formuleren van 

leerdoelen in relatie tot leerdoelen Leren van Delict). In de opleiding wordt meer aandacht besteed 

aan fase 1 dan aan fase 2.  

 

De waardering voor fase 1 is in alle JJI’s positief. De verschillende medewerkers vinden de 

delictanalyse een goed gestructureerde interventie die goed inzicht geeft in de delictgeschiedenis en 

de delictketen en goed aansluit bij waarom de jongere in de JJI zit, namelijk het delict. De 

delictanalyse geeft goede handvatten voor de verdere behandeling. Fase 2 wordt minder positief 

gewaardeerd. Er zijn alternatieven die meer aansluiten bij specifieke risicofactoren en de behoeften 

van de jongere (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, gezinstherapie, schematherapie, 

vaktherapie (specifiek: dramatherapie), Agressie Regulatie). 

 

Voorwaarden voor de organisatie (context) 

We concluderen dat niet aan alle voorwaarden voor de organisatie wordt voldaan. Leren van Delict is 

ingevoerd in de JJI’s door trainers op te leiden, zonder dat de randvoorwaarden waren gerealiseerd. 

Het merendeel van deze randvoorwaarden is ook nu niet goed (genoeg) gerealiseerd: tijdinvestering 

is niet geoormerkt, ruimtes zijn beperkt beschikbaar, co-trainers zijn beperkt beschikbaarheid en 

programmacoördinatoren worden beperkt gefaciliteerd in het realiseren van intervisie en supervisie.  

 

Leren van Delict sluit goed aan bij YOUTURN. Fase 1 wordt op verzoek van de behandelcoördinator 

zo snel mogelijk in fase 3 van YOUTURN ingezet omdat de uitkomsten van de delictanalyse een 

goed inzicht geven in waarom een jongere in JJI verblijft en waar de behandeling van de jongere op 

moet worden gericht om recidive te voorkomen.  

 

Voorwaarden voor het uitvoeren van een doeltreffendheidsonderzoek en effectevaluatie 

We concluderen dat niet alle voorgeschreven meetinstrumenten uit de handleiding standaard worden 

afgenomen in de JJI’s. Ook wordt de validiteit van de zelfrapportagelijsten voor het meten van 

vooruitgang op de subdoelen van Leren van Delict door de gedragswetenschappers in twijfel 

getrokken omdat deze volgens hen door de jongeren sociaal wenselijk worden ingevuld. Voorts wordt 

het beeld van de jongere zoals dat blijkt uit de door de groepsleiding in te vullen lijst relatief positief 

gevonden omdat die vooral een beeld geeft van het functioneren van de jongere binnen de strakke 

structuur van de JJI.  

 

 

  

 
 
 

Noot 4  Mulder, J. (1995). Het terugvalpreventiemodel als behandelingsmethode in een forensische 

dagbehandeling. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21, 199-133. 
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Slotconclusie  
We concluderen dat Leren van Delict in zijn geheel weinig wordt uitgevoerd. Fase 1, de delictanalyse 

wordt relatief vaak uitgevoerd (168 keer in 2012 en 2013) omdat de delictanalyse een voorwaarde is 

voor verlof. De uitvoering van de werkzame elementen uit fase 1 is programma-integer. Fase 2 wordt 

relatief weinig en meer gevarieerd uitgevoerd en vooral het niet betrekken van de ouders en het 

minder expliciet aandacht hebben voor het bevorderen van de motivatie is niet programma-integer. 

Met fase 3 is tot nu toe nog geen ervaring opgedaan.  

 

We concluderen dat het borgen van de programma-integriteit onvoldoende prioriteit krijgt en 

onvoldoende wordt gefaciliteerd. Ook is een aantal randvoorwaarden voor de organisatie (sinds de 

implementatie) niet geregeld. Tevens concluderen we dat de bereikte doelgroep voor het merendeel 

voldoet aan de inclusiecriteria en geen contra-indicaties heeft om door te stromen naar fase 2, maar 

dat dit slechts beperkt gebeurt. De potentiële doelgroep voor de totale interventie Leren van Delict is 

omvangrijker dan de groep die nu wordt bereikt. De jongeren niet doorstromen naar fase 2 krijgen 

andere, volgens behandelcoördinatoren meer passende interventies.  

 

Op grond van deze bevindingen stellen wij dat de huidige uitvoeringspraktijk uitmondt in 

delictanalyses die worden gebruikt voor de verlofaanvraag en het opstellen van een behandelplan 

van de jongere. Er wordt dus met behulp van Leren van Delict vooral gewerkt aan het eerste subdoel 

van de interventie – inzicht geven in de delictketen – en niet aan gedragsverandering (de andere 

subdoelen). Hoe de uitkomst van dit eerste subdoel wordt gemeten is (nog) niet bepaald. Aan de 

gedragsverandering wordt gewerkt met behulp van andere interventies dan fase 2 van Leren van 

Delict. Als fase 2 wordt ingezet verwachten we dat de effectiviteit van deze fase kan worden vergroot 

als ook ouderparticipatie wordt ingezet. Alvorens over te gaan tot een doeltreffendheidsonderzoek 

moet worden nagedacht over de doorontwikkeling van de interventie en de mogelijkheden voor 

vervolgonderzoek. 

 

Dit betekent ook dat momenteel beperkt evidence based wordt gewerkt voor wat betreft de uitvoering 

van Leren van Delict. De door de Erkenningscommissie erkende gedragsinterventie Leren van Delict, 

die minimaal fase 1 en 2 omvat, wordt relatief weinig uitgevoerd. Fase 1 van Leren van Delict is geen 

zelfstandige erkende gedragsinterventie. De combinatie van fase 1 van Leren van Delict met andere 

(onderdelen van) interventies is niet bewezen effectief en ook niet theoretisch onderbouwd als 

mogelijk effectief. Dat is niet in lijn met het streven van het ministerie van Veiligheid en Justitie om zo 

veel mogelijk erkende gedragsinterventies in te zetten, omdat daarvan mag worden verwacht dat ze 

leiden tot minder recidive. 

 

Tot slot: met behulp van Leren van Delict worden op uniforme wijze in alle JJI’s gedegen 

delictanalyses uitgevoerd. Voor het werken aan de benodigde gedragsverandering die voortvloeit uit 

de delictanalyse wordt Leren van Delict waarschijnlijk onvoldoende benut. 

  



 

 
 

 12 RAPPORT | Procesevaluatie Leren van Delict | DSP-groep 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding onderzoek 

Leren van Delict is een cognitief-gedragsmatige interventie die zich richt op jongeren tussen 14 en 23 

jaar die veroordeeld zijn voor een ernstig geweldsdelict en in een JJI verblijven. Het doel is te 

voorkomen dat jongeren opnieuw (gewelddadige) delicten plegen. De training wordt individueel 

gegeven en is opgedeeld in drie fasen. De interventie wordt gegeven door trainers en co-trainers en 

de programmacoördinatie wordt per JJI door een lokale programmacoördinator uitgevoerd en 

landelijk door de landelijke programmacoördinator (zie kader).  

 

Leren van Delict – drie fasen  

 

Fase 1- Delictanalyse 

In deze fase brengen de trainer en de jongere samen de situaties, gedachten, gevoelens en gedragingen 

voorafgaand aan, tijdens en na het delict in kaart. De jongere leert verhoogde risicosituaties en risicofactoren bij 

zichzelf en in zijn omgeving herkennen. 

 

Fase 2- Veranderingsfase 

Hier ligt de nadruk op het veranderen van het gedrag door het ontwikkelen en toepassen van 

gedragsalternatieven. De jongere leert gebeurtenissen anders te interpreteren en krijgt zicht op zijn 

keuzemomenten waardoor hij zijn gedachten, gevoelens, gedrag en dus ook de gevolgen (positief) kan 

beïnvloeden. Oefenmomenten vinden plaats in verschillende contexten (trainingssituatie, leefgroep en school). 

 

Fase 3- Opfrissessies 

In deze fase volgt de jongere een aantal opfrissessies als hij te maken krijgt met een verandering in zijn situatie. 

De opfrissessies richten zich op het vasthouden en toepassen van het geleerde in nieuwe situaties door de 

jongere. 

 

Leren van Delict – uitvoerders  

De uitvoerders van de interventie zijn: 

 Trainers (geven Leren van Delict aan jongeren, behandelcoördinator/gedragsdeskundige in JJI) 

 Co-trainers (ingezet bij fase 2 Leren van Delict bij training jongeren, groepsleider in JJI) 

 Landelijke coördinator (bewaakt programma-integriteit door programmacoördinatoren aan te sturen, zorgt 

voor koppeling tussen programmacoördinatoren , opleiders en programmacommissie, tevens trainer van 

Leren van Delict) 

 Programmacoördinatoren ( één per JJI, bewaakt programma-integriteit door trainers in JJI aan te sturen, 

tevens trainer van Leren van Delict) 
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Leren van Delict is ontwikkeld door Avenier (voorheen JPC De Sprengen en Jongerenhuis Harreveld) 

en Intermetzo (voorheen LSG Rentray), die tevens licentiehouders zijn. Sinds 2009 is Leren van 

Delict ingevoerd in alle justitiële jeugdinrichtingen. In het verloftoetsingskader 2006 (en ook herhaald 

bij het verloftoetsingskader 2012)
 5
 is een delictanalyse als voorwaarde gesteld om planmatig verlof 

te kunnen aanvragen.
6
 Om te voorkomen dat elke JJI haar eigen delictanalyse toepast (en 

ontwikkelt) is er door het departement met de JJI’s afgesproken  om fase 1 van Leren van Delict als 

delictanalyse toe te passen. Fase 1 van Leren van Delict wordt dus in principe bij alle jongeren die 

een verlofaanvraag doen voor gepland verlof uitgevoerd. 

 

De gedragsinterventie is in december 2009 volledig erkend door de Erkenningscommissie 

Gedragsinterventies Justitie. Dit betekent dat de interventie aan de kwaliteitscriteria voldoet die door 

het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn opgesteld. De status ‘erkend’ is geldig voor een periode 

van vijf jaar (tot december 2014), daarna moet de doeltreffendheid (het resultaat op de beoogde 

programmadoelen) van de interventie zijn aangetoond. Wanneer doeltreffendheid wordt aangetoond 

kan de erkenning conditioneel worden verlengd met drie jaar. Na deze periode dient de effectiviteit 

van het programma op recidive te worden aangetoond.  

 

Deze procesevaluatie gaat vooraf aan de doeltreffendheidstudie en moet aan het licht brengen of 

Leren van Delict wordt uitgevoerd zoals beschreven in de handleidingen (toets van de programma-

integriteit). De uitkomsten van de procesevaluatie bepalen of al dan niet een doeltreffendheids-

evaluatie kan plaatsvinden. Deze heeft pas zin wanneer de interventie wordt uitgevoerd zoals 

bedoeld. Daarnaast heeft de procesevaluatie tot doel vast te stellen of zich in de uitvoeringspraktijk 

bepaalde knelpunten voordoen en zo ja wat daarvan de achterliggende oorzaken zijn. 

 

DSP-groep heeft in opdracht van het Wetenschappelijke Documentatie en Onderzoek Centrum 

(WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie tussen oktober 2013 en juni 2014 de 

procesevaluatie van Leren van Delict uitgevoerd. In deze rapportage beschrijven we de bevindingen 

van de procesevaluatie.  

1.2 Probleemstelling 

De probleemstelling van het onderzoek luidt: 

 

Hoe ziet de uitvoering van Leren van Delict eruit in de praktijk? Wordt de interventie uitgevoerd zoals 

beschreven in de programmahandleiding? Wat zijn de achterliggende oorzaken van eventuele 

problemen in de uitvoering? 

 

  

 
 
 

Noot 5  Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (2012). Verloftoetsingskader justitiële 

jeugdinrichtingen. Den Haag: Ministerie van V&J. 

Noot 6 In de delictanalyse moeten minimaal de volgende elementen aan bod komen: beschrijving van het indexdelict, 

omstandigheden waarin het indexdelict is gepleegd, criminogene en protectieve factoren, perceptie van de jeugdige op 

het indexdelict.  
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Het doel van het onderzoek is om na te gaan of Leren van Delict wordt uitgevoerd zoals bedoeld.  

Daarnaast is het voor de beoordeling door de Erkenningscommissie van belang dat er ook wordt 

getoetst in hoeverre de beoogde doelgroep wordt bereikt en of er factoren zijn die de uitvoering zoals 

die bedoeld is belemmeren. 

1.3 Programma-integriteit: definitie en operationalisatie 

Definitie programma-integriteit 

We definiëren programma-integriteit als de mate waarin de uitvoering van de interventie in 

overeenstemming is met de essentiële theoretische en procedurele aspecten van het 

behandelmodel
7
 (Hogue, Liddle, Singer & Leckrone, 2005).  

 

Programma-integriteit hangt samen met implementatie. In de evaluatiecyclus van de erkende 

interventies zoals ingesteld door de Erkenningscommissie gaat een procesevaluatie vooraf aan de 

doeltreffendheidsstudie. Een procesevaluatie heeft echter pas zin als er enige ervaring is opgebouwd 

met het uitvoeren van de interventie en als de interventie daadwerkelijk is ingevoerd in de JJI. Vanuit 

de Erkenningscommissie en het ministerie wordt daarom onder andere expliciet aandacht besteed 

aan de consequenties op het gebied van haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de interventie.
8
  

 

Programma-integriteit heeft te maken met het uitvoeren van de werkzame bestanddelen van de 

interventie (fidelity principle of adherence genoemd) zodanig dat die aansluiten bij de cliënt 

(responsivity principle). Er wordt onderscheid gemaakt tussen factoren op vier domeinen die zowel 

de implementatie als programma-integere uitvoering van een interventie kunnen bevorderen of 

belemmeren: de doelgroep, kenmerken van de interventie, het personeel en de organisatie (zie Stals 

2012, Widdershoven, Bongers en Niewenhuizen 2013, Daamen 2013, Erkenningscommissie 2013, 

Van Ooyen, Nas en Mulder, 2011).
9
 

 

Operationalisatie programma-integriteit 

In deze procesevaluatie onderzoeken we de programma-integriteit en factoren die de implementatie 

en programma-integere uitvoering kunnen bevorderen en belemmeren op vier domeinen: 

 de doelgroep (instroom en uitstroom, kenmerken doelgroep); 

 de interventie (kenmerken van de interventie, werkzame bestanddelen); 

  

 
 
 

Noot 7  Hogue A, Liddle HA, Singer A, Leckrone J. Intervention fidelity in family-based prevention counselling for 

adolescent problem behaviors. Journal of Community Psychology. 2005; 33(2). 

Noot 8  Reality Check, Ministerie Veiligheid en Justitie, 25 april 2012; Advies Programma-integriteit gedragsinterventies, 

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie Ministerie Veiligheid en Justitie, Januari 2013. 

Noot 9  Stals, K. (2012), De cirkel is rond. Onderzoek naar succesvolle implementatie van interventies in de jeugdzorg 

pdf . Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht.  

Widdershoven, T.F.P., Bongers, I.L., Nieuwenhuizen, C. van, (2013). ForCA QuickScan: Snel zicht op bevorderende en 

belemmerende factoren bij de implementatie van gedragsinterventies. Tilburg: Forensisch Consortium Adolescenten 

(ForCA). 

Daamen, W. (2013) Wat werkt bij het implementeren van Jeugdinterventies. www.nji.nl, geraadpleegd op 10 juli 2014. 

Justitiële verkenningen. 

Advies Programma-integriteit Gedragsinterventies Januari 2013. Erkenningscommissie gedragsinterventies ministerie 

van Veiligheid en justitie. 

Van Ooyen-Houben, M van, Nas, C.N. en Mulder, J (2011)  What Works en What goes Wrong? Over evidence-based 

beleid in de dagelijkse praktijk. Justitiële verkenningen. 
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 het personeel (de uitvoerders van de interventie); 

 de organisatie (de context van de JJI). 

Daarnaast kijken we of wordt voldaan aan de voorwaarden voor vervolgonderzoek: de 

doeltreffendheidstudie. Deze heeft pas zin als het programma integer wordt uitgevoerd. 

1.4 Onderzoeksvragen 

De probleemstelling is uitgewerkt in zes centrale onderzoeksvragen. Deze zijn vervolgens 

geoperationaliseerd in sub-vragen (zie bijlage 2).  

Doelgroep 

 Wat is de instroom, doorstroom en uitstroom in Leren van Delict? 1

 In welke mate en hoe wordt de beoogde doelgroep bereikt? 2

De interventie 

 In welke mate wordt Leren van Delict uitgevoerd conform de programmahandleiding? 3

Uitvoerders van de interventie (personeel) 

 In welke mate wordt voldaan aan de voorwaarden voor de uitvoerders? 4

De organisatie (context) 

 In welke mate wordt voldaan aan de voorwaarden voor de organisatie (context)? 5

Voorwaarden voor doeltreffendheidsonderzoek 

 In welke mate wordt voldaan aan de voorwaarden voor het uitvoeren van een 6

doeltreffendheidsonderzoek en effectevaluatie? 

1.5 Onderzoekaanpak 

 Haalbaarheidsonderzoek 1.5.1

Voorafgaand aan het onderzoek is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met als doel te kijken of 

het op dat moment zinvol zou zijn om een procesevaluatie uit te voeren en onder welke condities dit 

kon worden gedaan. Voorwaarde was dat in voldoende JJI’s voldoende trajecten zijn uitgevoerd en 

dat er voldoende informatie voorhanden was om het onderzoek uit te voeren. In het 

haalbaarheidsonderzoek stonden drie vragen centraal: 

 Wanneer is er sprake van Leren van Delict? (Welke fasen moeten minimaal worden doorlopen 1

en welke werkzame elementen zijn cruciaal om te kunnen spreken van Leren van Delict?) 

 Is er voldoende onderzoeksmateriaal? (Zijn er voldoende trajecten uitgevoerd en is er voldoende 2

materiaal aanwezig voor het uitvoeren van een procesevaluatie?) 

 In welke JJI’s kan de procesevaluatie worden uitgevoerd? 3

 

Ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek zijn gegevens opgevraagd over de aantallen Leren 

van Delict trajecten per fase bij Stichting 180 (zie tabel 3.2). Daarnaast is er een interview gehouden 

met de landelijke projectcoördinator en opleider om de voorgaande vragen te kunnen beantwoorden. 

De belangrijkste resultaten zijn: 

 De interventie is in zijn geheel, fase 1 tot en met 3, ingediend bij en erkend door de 

Erkenningscommissie. Dat betekent dat de verschillende fasen bij elkaar één interventie zijn. 
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Voor het bereiken van de doelen van Leren van Delict moeten minimaal fase 1 en fase 2 worden 

doorlopen. Met fase 1 wordt alleen het verkrijgen van inzicht beoogd, pas in fase 2 wordt aan 

gedragsverandering gewerkt.  

 Eindverslagen worden in de meeste JJI's standaard vastgelegd, journaalboeken in mindere mate 

en video’s zijn nauwelijks voorhanden. Dat betekent dat programma-integriteit niet kan worden 

onderzocht aan de hand van onderzoek van journaalboeken en video’s.  

 Fase 1 wordt in alle JJI’s aangeboden en uitgevoerd. Fase 2 wordt niet in alle JJI’s aangeboden 

en in vergelijking met fase 1 relatief weinig uitgevoerd. Fase 3 wordt bij geen enkele JJI 

uitgevoerd. Het aantal trajecten Leren van Delict (fase1 + fase 2) is beperkt.  

 

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek is het definitieve onderzoeksdesign opgesteld en zijn de 

JJI’s geselecteerd. De procesevaluatie is beperkt tot de uitvoering van fase 1 en fase 2 van Leren 

van Delict. Voorts is meer dan gebruikelijk bij een procesevaluatie de vraag gesteld waarom 

eventuele afwijkingen van het programma zich voordoen en wat er gebeurt in plaats van de 

voorgeschreven onderdelen. Bijvoorbeeld: waarom stromen jongeren niet door naar fase 2 van Leren 

van Delict? Wat wordt er aangeboden aan de jongeren wanneer zij niet doorstromen naar fase 2? 

 Onderzoeksdesign 1.5.2

In het onderzoek hebben we verschillende methoden ingezet om de onderzoeksvragen te 

beantwoorden (zie tabel 1.1). Deze methoden zijn niet in alle JJI’s ingezet. Het merendeel van het 

veldwerk heeft plaatsgevonden in een selectie van JJI’s. Alvorens de onderzoeksmethoden te 

beschrijven, gaan we in op de selectie van de JJI’s.  

 

 

Tabel 1.1 Overzicht onderzoeksvragen en ingezette onderzoeksmethoden 

Doelgroep 

Registratie-

analyse 

Dossier-

onderzoek 

Casus-

onderzoek 

Inter-

views 

Focus- 

groep 

Doelgroep      

 Wat is de instroom, doorstroom en uitstroom in 1

Leren van Delict? 

x   x x 

 In welke mate en hoe wordt de beoogde doelgroep 2

bereikt? 

 x  x x 

De interventie      

 In welke mate wordt Leren van Delict uitgevoerd 3

conform de programmahandleiding? 

  x x x 

Personeel (uitvoerders van de interventie)      

 In welke mate wordt voldaan aan de voorwaarden 4

voor de uitvoerders? 

   x x 

De organisatie (context)      

 In welke mate wordt voldaan aan de voorwaarden 5

voor de organisatie (context)? 

    x 

Voorwaarden voor doeltreffendheidsonderzoek      

 In welke mate wordt voldaan aan de voorwaarden 6

voor het uitvoeren van een 

doeltreffendheidsonderzoek en effectevaluatie? 

 x  x x 
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Selectie JJI’s 

Ten tijde van het onderzoek zijn er negen JJI’s in Nederland. In alle negen wordt Leren van 

Delict uitgevoerd. Het onderzoek is hoofdzakelijk uitgevoerd in vier JJI’s waar in 2012 en 2013 

voldoende fase 1 van Leren van Delict trajecten zijn uitgevoerd en waar voldoende materiaal 

aanwezig was voor de procesevaluatie van fase 1. In deze vier JJI’s heeft uitgebreid veldwerk 

plaatsgevonden. Daarnaast is in om het dossieronderzoek meer body te geven in twee andere 

JJI’s beperkt veldwerk uitgevoerd omdat daar voldoende ervaring was met fase een van Leren 

van Delict. De uitkomsten zijn vervolgens teruggekoppeld tijdens een landelijke bijeenkomst van 

programmacoördinatoren van alle JJI’s. Bij het onderzoek zijn op deze wijze alle JJI’s betrokken, 

zij het niet allen op dezelfde wijze en in dezelfde mate. Tabel 1.2 geeft een overzicht van de 

ingezette onderzoeksmethoden per JJI. 

 

 

Tabel 1.2 JJI’s en betrokkenheid procesevaluatie Leren van Delict 

Instelling  

A B C D E F G H I 

Registratieanalyse (via St. 180) X X X X X X X X X 

Interviews X X X X      

Casusonderzoek fase 1 X X X X      

Casusonderzoek fase 2 X X        

Dossieronderzoek X X X X X X    

Groepsinterviews X X X X      

Focusgroep X X   X  X X X 

 

 

De selectie van de JJI’s voor het uitgebreide veldwerk vond plaats op basis van de uitkomsten 

van het haalbaarheidsonderzoek. Er zijn vier JJI’s (A t/m D) geselecteerd waarbinnen in 2012 en 

2013 voldoende fase 1 van Leren van Delict is uitgevoerd en waar voldoende materiaal 

aanwezig was voor de procesevaluatie van fase 1. In twee van deze JJI’s (A en B) is ook de 

uitvoering van fase 2 van Leren van Delict in kaart gebracht, bij die JJI’s die voldoende ervaring 

hebben met de uitvoering van fase 2 van Leren van Delict.  

 

Om helder te krijgen of de bereikte doelgroep in de vier onderzochte JJI’s niet afweek van de 

bereikte doelgroep in alle JJI’s, is bij twee extra JJI’s (JJI E en JJI F) dossieronderzoek 

uitgevoerd naar de kenmerken van de bereikte doelgroep. De uitkomsten in deze JJI’s weken 

niet af van de uitkomsten van de vier andere JJI’s. We concluderen dat het dossieronderzoek 

een valide en betrouwbaar beeld geeft van de bereikte doelgroep. Daarom was verder 

dossieronderzoek in alle JJI’s niet nodig.  

 

Bij de focusgroep waren zes van de negen programmacoördinatoren aanwezig (en wel van de 

JJI’s A, B, E, G, H, I). Redenen waarom de andere programmacoördinatoren afwezig waren zijn 

pragmatisch: zij waren met vakantie of konden vanwege persoonlijke omstandigheden niet 

aanwezig zijn. 
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Onderzochte periode 

We hebben onderzoek gedaan naar de uitvoering van Leren van Delict in de periode 2012 tot 

voorjaar 2014. In de analyse van registratiegegevens en het dossieronderzoek hebben we ons 

beperkt tot casussen die in 2012 en 2013 zijn opgestart (en afgerond). In het casusonderzoek is 

gefocust op de meest recent afgesloten casussen van de tijdens de onderzoeksperiode 

aanwezige trainers. De trainingen van de onderzochte casussen begonnen vanaf februari 2012 

en eindigden op zijn laatst voorjaar 2014. Het merendeel van de trainingen vond plaats in 2013. 

De veronderstelling is dat trainers, co-trainers en jongeren zich de meest recente casussen het 

best herinneren.  

Documentenanalyse en ontwikkeling onderzoeksinstrumenten 

De verschillende handleidingen van Leren van Delict (theoretische handleiding, 

programmahandleiding, opleidingshandleiding, managementhandleiding en evaluatiehandleiding 

(laatste versies 2.0, oktober 2009)) zijn bestudeerd om goed zicht te krijgen op de 

voorgeschreven uitvoering van de interventie (zie hoofdstuk 2) en om de 

onderzoeksinstrumenten op te stellen. Daarnaast is gebruik gemaakt van de ForCa Quickscan 

(2013)
10

 en de Reality Check voor gedragsinterventies van het ministerie van Veiligheid en 

Justitie en de Erkennnigscommissie
11

  voor het opstellen van de interviewleidraden. 

Bereik  

De procesevaluatie richt zich op fase 1 en 2 van Leren van Delict. Fase 3 wordt beperkt 

onderzocht omdat deze niet wordt uitgevoerd. 

 Methoden van onderzoek 1.5.3

Ten behoeve van het onderzoek zijn achtereenvolgens de volgende onderzoeksmethoden 

ingezet: 

1 Analyse registratiegegevens Stichting 180 

2 Interviews 

3 Casusonderzoek 

4 Dossieronderzoek 

5 Groepsinterviews  

6 Focusgroep 

 

1 Analyse registratiegegevens Stichting 180 

Om inzicht te krijgen in de in- en uitstroom van de deelnemers per JJI hebben we bij Stichting 

180 registratiegegevens per JJI opgevraagd over de instroom, uitstroom en doorstroom per fase 

in 2012 en 2013.  

 

2 Interviews  programmacoördinatoren 

 
 
 

Noot 10 ForCA QuickScan. Snel zicht op bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van 

gedragsinterventies (2013 

Noot 11  Reality Check, Ministerie Veiligheid en Justitie, 25 april 2012; Advies Programma-integriteit 

gedragsinterventies, Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie Ministerie Veiligheid en Justitie, Januari 2013 
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De programmacoördinatoren Leren van Delict van de JJI’s A t/m D zijn geïnterviewd over de 

uitvoering van Leren van Delict in de JJI in algemene zin, de implementatie en de 

belemmerende en bevorderende factoren op de vier onderscheiden domeinen (de uitvoering van 

de interventie, de doelgroep, de uitvoerders en de organisatie, zie interviewleidraad in bijlage 3). 

Als voorbereiding op het interview heeft de programmacoördinator de QuickScan
12

 van ForCa 

ingevuld. Aan de hand van deze online vragenlijst werd snel zicht verkregen op bevorderende en 

belemmerende factoren bij de implementatie van de gedragsinterventie met betrekking tot de 

vier domeinen. De uitkomsten zijn als uitgangspunt gebruikt in de interviews.  

 

3 Casusonderzoek 

Casusonderzoek fase 1 in vier JJI’s 

In de JJI’s A t/m D is casusonderzoek gedaan naar vijf casussen waarin fase 1 was afgerond. 

De bedoeling was om de meest recent afgeronde casussen te onderzoeken. Dit is niet altijd 

gelukt vanwege niet-beschikbaar zijn van alle trainers tijdens de periode van het veldwerk door 

onder andere zwangerschapsverlof en langdurig ziekteverlof. De meest recent afgeronde 

casussen van de trainers die ten tijde van het veldwerk in de JJI’s aanwezig waren, zijn 

onderzocht.  

Per casus hebben we in een casusgesprek met de trainer het traject doorgesproken. De trainer 

kon daarbij terugkijken in zijn/haar eigen aantekeningen of andere registraties over de 

bijeenkomsten en het traject. Met behulp van een casusformulier (zie bijlage 3) hebben we in 

kaart gebracht of de werkzame elementen van de interventie zijn uitgevoerd, of deze elementen 

zijn uitgevoerd in de voorgeschreven volgorde en waarom eventueel is afgeweken van de 

handleiding. We hebben 14 trainers gesproken over 20 fase 1-trajecten (met zes trainers hielden 

we twee keer een gesprek over twee verschillende trajecten).  

Casusonderzoek fase 2 in twee JJI’s 

In de JJI’s C en D hebben we de uitvoering van fase 2 in kaart gebracht op dezelfde wijze als 

voor fase 1. We hebben met vier trainers en vier co-trainers (afzonderlijke) casusgesprekken 

gehouden over zes fase 2-trajecten.
13

 Met twee trainers en twee co-trainers is gesproken over 

twee verschillende trajecten.  

Casusgesprekken  met deelnemers in twee JJI’s 

In de twee JJI’s waar we fase 2 onderzochten hebben we ook in totaal zes jongeren 

geïnterviewd over de uitvoering van Leren van Delict (zie interviewleidraad in bijlage 3). We 

selecteerden jongeren die horen bij de in het casusonderzoek onderzochte trajecten (fase 1 en 

2). Uiteindelijk hebben we drie jongeren gesproken die alleen fase 1 hebben afgerond en drie 

jongeren die ook fase 2 hebben afgerond.  

 
 
 

Noot 12 De ForCa Quicksan is ontwikkeld door het Forensisch Consortium Adolescenten (ForCa), een 

samenwerkingsverband tussen justitiële jeugdinrichtingen, de drie reclasseringsorganisaties, centra voor kinder- en 

jeugdpsychiatrie en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek. Het doel van de Quickscan is instellingen snel inzicht 

geven in de belemmerende en bevorderende factoren die spelen bij de implementatie van één of meerdere 

gedragsinterventies binnen hun organisatie.  

Noot 13 Het bleek in slechts twee casussen mogelijk het fase 1 en fase 2 traject van eenzelfde jongere te onderzoeken. 

De andere fase 2 trajecten zijn van jongeren waarvan fase 1 niet in het dossieronderzoek in beeld is gebracht. De 

resultaten van de casusonderzoeken van fase 1 en fase 2 zijn daarom eigenstandig beschreven.  
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4 Dossieronderzoek  

Indicatieformulieren en evaluatieformulier verlofstatus in zes JJI’s 

Om inzicht te krijgen in kenmerken van de bereikte doelgroep (en die te kunnen vergelijken met 

de beoogde doelgroep) hebben we in zes JJI’s dossieronderzoek gedaan naar de 

indicatieformulieren, aanmeldingsformulieren, eindverslagen en/of uitslagen van instrumenten 

van de deelnemers over de periode 2012-2013. Zoals eerder gemeld is dit onderdeel naast de 

JJI’s A t/m D in twee extra JJI’s (E en F) uitgevoerd om dit deel van het onderzoek meer ‘body’ 

te geven en te kijken of de doelgroep in de vier onderzochte JJI’s niet afweek van de rest. Dit 

bleek niet het geval te zijn.  

 

We hebben het dossieronderzoek uitgevoerd over 91 jongeren. Dit is 79% van de 115 jongeren 

die volgens Stichting 180 fase 1 hadden afgerond in 2012 en 2013. Het dossieronderzoek is 

uitgevoerd bij de jongeren waarvan de gevraagde informatie voor het dossieronderzoek kon 

worden aangeleverd. De jongeren waarvan we wisten dat deze Leren van Delict kregen maar 

waarvan geen dossiers ter inzage kwamen zijn niet meegeteld in de analyse
14

.  

 

In het dossieronderzoek hebben we informatie verzameld over achtergrondkenmerken, duur en 

het verblijf, inclusie- en exclusiecriteria van de jongeren (zie bijlage 3 voor screeningslijst 

dossieronderzoek). De dossiers zijn als volgt gescoord:  

 Missing scores op leeftijd zijn gescoord als tussen 14 en 23 jaar omdat alle jeugdigen in een 

JJI in die leeftijdscategorie vallen. 

 Missing scores op de SAVRY zijn gescoord als midden/hoog wanneer de jongere een PIJ 

heeft en anders als missing. 

 De indicatie-criteria waren vrijwel nergens letterlijk te scoren. Deze worden door de trainers 

en behandelcoördinatoren niet als zodanig gebruikt en bijgehouden in de dossiers. De 

onderzoekers hebben aan de hand van de tekst in de verslagen afgeleid of er sprake was 

van de verschillende, afzonderlijke indicatie-criteria. Wanneer dit niet eenduidig kon worden 

afgeleid zijn ze gescoord als missing. 

 Contra-indicaties zijn gescoord als expliciet in de documenten is aangegeven dat er sprake 

is van een contra-indicaties, in de andere gevallen is dit als ‘geen contra-indicaties’ 

gescoord. Dit omdat het gaat om een afwijking van een normale situatie. (We vinden in 

dossiers bijvoorbeeld wel terug dat een jongere slecht Nederlands spreekt, niet dat een 

jongere goed Nederlands spreekt of we vinden in een dossier wel terug als een jongere een 

psychose heeft maar niet als dat niet het geval is.) 

Meetinstrumenten effectevaluatie in zes JJI’s 

In de zes JJI’s hebben we dossieronderzoek gedaan naar de meetinstrumenten zoals 

voorgeschreven in de handleiding. Het gaat hierbij om de volgende instrumenten:  

 SAVRY 

 Observatiecriteria eindpresentaties 

 
 
 

Noot 14  Redenen voor het niet kunnen inzien van dossiers zijn dat programmacoördinatoren geen standaard zicht 

hebben op de mappen van de trainers met daarin de verslagen en de mappen van behandelcoördinatoren met daarin de 

uitslagen van instrumenten. Deze zijn daarom door de coördinator opgevraagd bij de trainers maar omdat die niet 

allemaal aanwezig zijn (vakantie, verlof, niet meer werkzaam) is niet in alle gevallen gehoor gegeven aan het verzoek. 
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 Hoe Ik Denk (HID) 

 Vignetten ‘sociale informatieverwerking’ 

 Buss-Durkee Hostility Inventory Dutch 

 Vragenlijst Taken en Vaardigheden Adolescenten (TVA) 

 Incidentenregistratie 

We hebben vooral gekeken of de instrumenten zijn afgenomen en in welke mate ze volledig zijn 

ingevuld.  

 

5 Groepsinterviews met trainers, co-trainers en behandelcoördinatoren  

Om te kijken in welke mate de bevindingen uit het casusonderzoek in algemene zin gelden voor 

de uitvoering van Leren van Delict in de vier JJI’s hebben we vier groepsinterviews gehouden 

met trainers en co-trainers (zie bijlage 3 voor interviewleidraad). We hebben in totaal gesproken 

met twaalf trainers en drie co-trainers.  

 

Het was de bedoeling om ook groepsinterviews met behandelcoördinatoren te voeren over de 

indicatie van jongeren voor Leren van Delict en de uitvoering van Leren van Delict. In drie van de 

vier JJI’s is dit groepsinterview gecombineerd met het groepsinterview met de trainers en co-

trainers (zie boven) om de belasting voor de respondenten te beperken. (Een deel van) de 

trainers was zowel trainer als behandelcoördinator. In totaal hebben we gesprekken gevoerd met 

11 behandelcoördinatoren (waarvan 9 zowel trainer als behandelcoördinator zijn). 

 

6 Focusgroep landelijke bijeenkomst programmacoördinatoren en opleiders  

De resultaten van het casusonderzoek en de interviews in de onderzochte JJI’s hebben we 

teruggekoppeld in een focusgroep met de programmacoördinatoren van alle JJI’s en de 

opleiders. Zes programmacoördinatoren (waarvan één ook landelijke programmacoördinator en 

opleider is) en één opleider hebben deelgenomen aan de focusgroep. Twee van de drie 

afwezige coördinatoren spraken we al tijdens het veldwerk in de JJI’s.  

 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek in de vier JJI’s zijn tien stellingen geformuleerd 

over de uitvoering van Leren van Delict (zie bijlage 3). De deelnemers hebben vooraf de 

stellingen gescoord op een tienpuntschaal. In de focusgroep zijn vervolgens de uitkomsten per 

stelling besproken en bediscussieerd. Na afloop hadden de deelnemers de mogelijkheid om hun 

scores op de stellingen aan te passen.  

 

Overzicht respondenten en dossiers 

In tabel 1.3 geven we een overzicht van het aantal respondenten en dossiers dat is onderzocht 

op de verschillende niveaus. 
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Tabel 1.3 Overzicht methoden, dossiers/casussen en respondenten 

Niveau/methode Totaal aantal 

dossiers/casussen 

Totaal aantal respondenten  Aantal JJI’s 

waar deze 

methode is 

toegepast 

     

Interview landelijke coördinator  1 landelijke coördinator/opleider  n.v.t. 

Interviews 

programmacoördinatoren 

 4 programmacoördinatoren  4 

Casusgesprekken fase 1 20 casussen 14 trainers  4 

Casusgesprekken fase 2 6 casussen 4 trainers 

4 co-trainers 

6 jongeren 

 2 

Dossieronderzoek indicatie 91 dossiers n.v.t.  6 

Dossieronderzoek 

meetinstrumenten 

91 dossiers  n.v.t. . 6 

Groepsinterviews trainers/ 

co-trainers 

 12 trainers 

3 co-trainers 

 4 

Groepsinterviews 

behandelcoördinatoren 

 11 behandelcoördinatoren  4 

Focusgroep  6 programmacoördinatoren, 

1 landelijk programmacoördinator 

2 opleiders 

 n.v.t. 

 Analyse van de gegevens 1.5.4

Het doel van het onderzoek is om uitspraken te doen over de uitvoering van Leren van Delict op 

landelijk niveau. We hebben de analyse van de gegevens als volgt aangepakt. De gegevens op 

casusniveau (casusonderzoek, dossieronderzoek) hebben we opgeteld. Deze bevindingen 

presenteren we met behulp van staafdiagrammen in percentages. 

Vervolgens hebben we de trainers in de groepsinterviews laten scoren in hoeveel van hun 

trajecten de werkzame elementen zijn toegepast. Op basis van de uitkomsten zijn stellingen 

geformuleerd voor de programmacoördinatoren van alle JJI’s
15

. Zij hebben op een 

tienpuntschaal aangegeven in welke mate de stellingen van toepassing zijn op hun JJI. 

Hetzelfde hebben we gedaan voor redenen waarom wel of niet wordt afgeweken van de 

handleiding en voor knelpunten.  

 

Op basis van de scores uit de groepsinterviews en de focusgroep met de 

programmacoördinatoren hebben we de uitkomsten geordend op een vierpuntschaal:  

 (○○○)  = van toepassing in geen JJI; 

 (●○○) = van toepassing in een of twee JJI’s (meer uitzondering dan regel); 

 (●●○)  = van toepassing in drie tot en met acht JJI’s (meer regel dan uitzondering); 

 
 
 

Noot 15  Door middel van de onderzoekaanpak zijn uiteindelijk de coördinatoren van 8 van de 9 JJI’s gehoord. Van een 

JJI spraken we de coördinator niet in een interview of tijdens de focusgroep, deze JJI is (alleen) betrokken omdat we daar 

dossieronderzoek deden. 
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 (●●●) = van toepassing in alle JJI’s.  

 

1.6 Leeswijzer 

We beginnen in hoofdstuk 2 met een beschrijving van de interventie Leren van Delict in theorie. 

De praktijkuitvoering van Leren van Delict komt aan bod in de daarop volgende hoofdstukken. In 

hoofdstuk 3 beschrijven we de doelgroep. In hoofdstuk 4 beschrijven we de uitvoering van de 

interventie in de praktijk. We beschrijven in welke mate de programmaonderdelen van Leren van 

Delict worden uitgevoerd zoal beoogd. Vervolgens komen de uitvoerders van de interventie en 

de organisatie aan bod in hoofdstuk 5. Of de context en de randvoorwaarden voor een goede 

uitvoering van Leren van Delict aanwezig zijn, bespreken we in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt 

ingegaan op voorwaarden voor het uitvoeren van onderzoek naar de doeltreffendheid van de 

interventie. Tot slot de conclusies in hoofdstuk 8.  
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2 Leren van Delict in theorie 

In dit hoofdstuk worden het doel en de inhoud van Leren van Delict gegeven zoals die staan 

beschreven in de handleiding van de interventie
16

. Een nadere inhoudelijke uitwerking wordt in 

de hoofdstukken over de uitvoering in de praktijk weergegeven. 

2.1 Doelgroep van de interventie 

Leren van Delict is volgens de handleiding bedoeld voor jongeren van 14 tot 23 jaar die een 

geweldsdelict hebben gepleegd, daarvoor zijn veroordeeld en in een Justitiële Jeugdinrichting 

verblijven. In de handleiding wordt verder aangegeven dat het om ernstige delicten gaat en 

worden de volgende delicten onder geweldsdelicten geschaard: levensdelicten, verkrachting, 

beroving met geweld of bedreiging, iemand met een wapen verwonden en ontvoering (Loeber, 

Slot, Sergeant, 2001)
17

.  

2.2 Doel van de interventie 

Het hoofddoel van Leren van Delict is volgens de handleiding het voorkómen dat jongeren 

opnieuw (gewelddadige) delicten plegen. Om dit te bereiken zijn de volgende subdoelen gesteld:  

1 Jongeren hebben inzicht in de eigen delictketen18.  

2 Jongeren hebben minder irrationele gedachten, vijandige attitudes en cognitieve 

vertekeningen. 

3 Jongeren nemen verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en de gevolgen hiervan. 

4 Jongeren gebruiken een uitgebreider repertoire van gedrags- en sociaal cognitieve 

vaardigheden.  

 

Kortweg kan worden gesteld dat jongeren tijdens de interventie dienen te leren hoe zij het eigen 

gedrag telkens moeten monitoren, bijsturen en controleren. In Leren van Delict is voortdurende 

aandacht voor het motiveren en gemotiveerd houden van de jongeren om te veranderen en voor 

een andere leefstijl te kiezen. 

 

  

 
 
 

Noot 16 De beschrijving van Leren van Delict is gebaseerd op de vijf handleidingen van de interventie: theoretische 

handleiding, programmahandleiding, opleidingshandleiding, managementhandleiding en evaluatiehandleiding. Versie 2.0, 

oktober 2009. 

Noot 17 Loeber, R., Slot, N, W. & Sergeant, J. A. (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. 

Omvang, oorzaken en interventies. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 

Noot 18 Delictketen is het geheel van situaties, gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedrag van jongeren, 

relevant voor hun delictgedrag, systematisch uiteengezet in een actie-reactiepatroon. 
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2.3 Verloop van de interventie 

Intake, indicatie 

Jongeren worden voor Leren van Delict geselecteerd door de behandelverantwoordelijke in de 

JJI (gedragswetenschapper). In de handleiding worden inclusiecriteria genoemd. Het is niet 

duidelijk of die ook gelden voor fase 1 of alleen voor fase 2. Wel wordt aangegeven dat 

voorafgaand aan fase 2 de daadwerkelijke selectie van deelnemers plaatsvindt. De 

indicatiecriteria zijn hierbij leidend. Naast leeftijd, minimaal veroordeeld voor een geweldsdelict 

en een matig tot hoog recidive-risico voor geweldsdelicten is een aantal specifieke criteria 

geformuleerd over agressief gedrag en opvattingen, attributies en houding ten aanzien van delict 

en contra-indicaties (zie hoofdstuk 3 voor een overzicht van alle criteria). De handleiding schrijft 

tevens voor dat de behandel-verantwoordelijke de benodigde instrumenten gebruikt (SAVRY, 

BDHI, HID, TVA, BSA
19

; dit zijn vooral instrumenten die agressie meten) of gebruik maakt van 

beschikbare, recente dossierinformatie om te bezien of een jongere binnen de criteria valt. De 

selectie van een jongere wordt vervolgens besproken in het multidisciplinaire 

perspectiefplanoverleg van de inrichting waar de indicatie voor de fasen 2 en 3 van Leren van 

Delict definitief wordt gesteld. 

 

Drie fasen Leren van Delict 

De interventie bestaat volgens de handleiding uit drie fasen (zie figuur 2.1) en wordt in fase 3 

van YOUTURN
20

 gegeven. Met fase 1 wordt zo snel mogelijk gestart op het moment dat de 

jongere naar fase 3 van YOUTURN gaat. De interventie stopt op het moment dat de jongere 

naar fase 4 van YOUTURN gaat. Het is een individuele training. De training wordt uitgevoerd 

door een trainer (gedragswetenschapper) en in de tweede en derde fase in samenwerking met 

een co-trainer (de mentor) van de jongere. Gedurende de hele training staat het delict centraal.  

 

De interventie is volgens de handleiding opgebouwd uit drie fasen: 

 

Fase 1 

In fase 1 vindt in principe de delictanalyse plaats. Tijdens deze fase wordt het proces rondom het 

gepleegde delict van de jongere inzichtelijk gemaakt. Een delictanalyse brengt de gedachten, 

gevoelens en gedragingen voorafgaand aan, tijdens en na het delict in kaart. De fase omvat acht 

bijeenkomsten. Er zijn zeven wekelijkse gesprekken van een uur. Tijdens de achtste bijeenkomst 

 
 
 

Noot 19  

SAVRY: Structured Assessment of Violence Risk in Youth 

BDHI:  Buss-Durkee Hostility Inventory Dutch 

HID:  Hoe ik denk 

TVA:  Vragenlijst taken en vaardigheden adolescenten  

BSA:  Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen 

Noot 20 YOUTURN is een basismethodiek voor alle jongeren die wegens delictgedrag in een JJI verblijven. YOUTURN 

is op te delen in 4 fases: 1 intake (ongeveer 2 weken), 2 invullen dagprogramma (ongeveer 10 weken), 3 persoonlijke 

ontwikkeling (variabel, mede afhankelijk van detentieduur), 4 resocialisatie(variabel), 5 nazorg (variabel). In fase 3 van 

YOUTURN worden gerichte gedragsinterventies ingezet bovenop de EQUIP- en Tipbijeenkomsten. Welke 

gedragsinterventies de jongere volgt, wordt vastgelegd in het perspectiefplan. In deze fase start Leren van Delict mogelijk 

in combinatie met een andere (gedrags)interventie. In het multidisciplinaire perspectiefplanoverleg stemmen de 

verschillende behandelaars de uitvoering van trainingen en specifieke interventies op elkaar, op de behandeling in de 

groep en op het onderwijs- en scholingsprogramma van de jongere af. 
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worden de resultaten van de delictanalyse door de jongere gepresenteerd aan ouders, de 

behandelverantwoordelijke en mentor. Fase 1 wordt gegeven door een gedragswetenschapper 

(trainer) en duurt minimaal 8 weken. 

 

Opbouw fase 1: in acht bijeenkomsten komen zeven onderdelen aan de orde: 

1 Uitleg delictbespreking 

2 In kaart brengen delictgeschiedenis 

3 In kaart brengen van één delict (minimaal 2 bijeenkomsten) 

4 Bespreking delict en gevolgen 

5 Bespreking delictanalyse 

6 Voorbereiding presentatie delictanalyse 

7 Presentatie delictanalyse aan ouders en mentor 

 

Fase 2 

In fase 2 staat in principe de gedragsverandering centraal. Deze fase wordt gegeven door de 

trainer in samenwerking met een co-trainer (een ervaren groepsleider die de rol van mentor op 

zich neemt). In totaal omvat de fase 13 bijeenkomsten: 12 van een uur plus één langere, 

afsluitende bijeenkomst. De bijeenkomsten worden verdeeld over minimaal 13 weken. Een week 

met twee bijeenkomsten (een zonder en een met co-trainer
21

) wordt afgewisseld met een 

oefenweek waarin de jongere aan de slag gaat en werkt aan opdrachten. In de laatste week 

vindt een presentatie van de jongere plaats aan ouders en (o.a.) co-trainer over wat hij heeft 

geleerd.  

 

Opbouw fase 2: in dertien bijeenkomsten komen zeven thema ‘s aan de orde: 

 Herkennen van verhoogde risicosituaties (2 bijeenkomsten) 

 Wat denk ik? (1 bijeenkomst, 1 oefenweek) 

 Wat voel ik? (1 bijeenkomst, 1 oefenweek) 

 Ik en de ander (1 bijeenkomst, 1 oefenweek)  

 Gevolgen voor de ander (1 bijeenkomst, 1 oefenweek)  

 Hoe ga ik om met verhoogde risicosituaties (1 bijeenkomst, 1 oefenweek) 

 Presentatie geleerde aan ouders en co-trainer 

 

Fase 3 

In fase 3 krijgt de jongere in principe opfrissessies (boostersessies). Deze worden ingezet bij 

veranderingen in de leefsituatie van de jongere gedurende de totale duur van het verblijf in de 

JJI (bijvoorbeeld op verlof gaan, naar een open inrichting of naar huis gaan). Het gaat om het 

planmatig herhalen van bijeenkomsten uit de tweede fase. Duur en tijdstip worden in overleg 

bepaald door de behandelverantwoordelijke en mentor. Leren van Delict stopt uiterlijk wanneer 

de jongere fase 4 van YOUTURN start (scholings- en trainingsprogramma: STP).  

  

 
 
 

Noot 21 De mentor heeft in het kader van YOUTURN minimaal één keer per week een gesprek met de jongere. 
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Figuur 2.1 Fasen YOUTURN en Leren van Delict*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* We merken op dat er verschillende termen worden gebruikt om de verschillende fasen van YOUTURN aan te 

duiden.  

 

Toepassing bij specifieke doelgroepen: LVB
22

 jongeren en allochtone jongeren 

In de handleiding wordt naast beschrijving van de reguliere interventie aandacht besteed aan de 

toepassing bij twee specifieke doelgroepen. Bij jongeren met een licht verstandelijke beperking 

(LVB-jongeren) moet de trainer het programma op sommige punten aanpassen. Voor LVB-

jongeren wordt elke beschreven bijeenkomst uitgesplitst in twee bijeenkomsten en deze duren 

maximaal 45 minuten. In het handboek worden suggesties gegeven voor aanpassingen. 

Voorbeelden zijn: veel herhalen, veel oefenen, simplificatie van technieken, taal en activiteiten, 

inzet van directieve methoden, gebruik van anderen voor externe generalisatie van het nieuw 

geleerde gedrag, rekening houden met egocentrische leerstijl.  

 

Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan de toepassing bij jongeren van niet-

Nederlandse afkomst die door hun culturele achtergrond specifieke problemen kunnen hebben. 

Van belang is dat de trainer alert is op specifieke risicofactoren, waarden en normen, cognities 

en emoties die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van hun delictgedrag. Hij dient open te 

staan voor andere culturen en afwijkende waardenoriëntaties, deze te bevragen en 

bespreekbaar te maken. De handleiding biedt niet zozeer suggesties voor aanpassingen van het 

programma, maar geeft een aantal modellen die handvatten kunnen bieden bij de interpretatie 

van het gedrag en het communiceren met de jongere, wanneer er problemen spelen of als de 

voortgang van het traject stokt.  

2.4 Werkzame elementen 

De interventie Leren van Delict bevat een aantal elementen (a tot en met g)
23

 waarvan volgens 

de theoretische handleiding empirisch onderzoek heeft aangetoond dat ze werkzaam zijn voor 

 
 
 

Noot 22 In de handleidingen wordt gesproken over LVG jongeren (licht verstandelijk gehandicapte). Deze term is in de 

geest van de tijd vervangen door de meer gangbare term jongeren met een licht verstandelijke beperking : LVB. 

Noot 23 In de handleiding worden de termen werkzame elementen en ingrediënten door elkaar gebruikt. Wij hanteren 

verder de term werkzame elementen. 

YOU 
TURN 

Fase 1 

intake 

Fase 2 

stabiliseren,  

motiveren; 

invullen 

dagprogramma 

Fase 3 

persoonlijke ontwikkeling; 

uitvoering tweede en 

volgende Perspectiefplan  

Fase 4 

resocialisatie; scho 

lings- en trainings- 

programma 

Fase 5 

nazorg, 

JJI/JR 

Leren 
van 
Delict 

Fase 1 delictanalyse; 

wekelijkse gesprekken 

+ afsluiting; 8 

bijeenkomsten 

Fase 2 veranderfase; om en om een week 

met twee gesprekken en een oefenweek 

met geen gesprek + afsluiting; 13 

bijeenkomsten 

Fase 3 

boostersessies; zoveel 

sessies als nodig 

8 weken 13 weken ………….. 
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delinquente en/of gewelddadige jongeren of jongeren met ernstige en meervoudige 

problematiek, waaronder antisociaal gedrag. Het zijn elementen die niet mogen ontbreken, 

elementen die de interventie effectief of werkzaam maken en ervoor zorgen dat de doelen van 

de interventie worden bereikt (zie kader).  

 

 

 

A Delictanalyse 

Door de delictanalyse krijgt de jongere inzicht in de eigen delictketen en welke verhoogde 

risicosituaties en risicofactoren bij hemzelf en in de omgeving daarin een rol spelen. Deze 

analyse vormt de basis voor de gedragsverandering in fase 2 en 3.  

 

B Cognitief-gedragsmatige aanpak 

De training is gebaseerd op een cognitief-gedragsmatige aanpak: het ontwikkelen van 

gedragsalternatieven, beïnvloeden van cognitieve vertekeningen en vijandige attributies en het 

verbeteren van sociaal probleemoplossende vaardigheden.  

 

B1: 5G’s.  

In Leren van Delict wordt gebruik gemaakt van het werkmodel van de 5G’s. Het cognitieve 

model gaat ervan uit dat alle psychische problemen of stoornissen gekenmerkt worden door 

vervormde of dysfunctionele denkgewoonten die de stemming en het gedrag van mensen 

Werkzame elementen: 

A Delictanalyse (fase 1) 

B Cognitief-gedragsmatige aanpak 

B1. 5G’s (fase 1, 2 en 3) 

B2. Delictketen van Mulder (fase 1, fase 2, fase 3) 

C Ouderbetrokkenheid (fase 1, fase 2, fase 3) 

D Bevorderen motivatie jongeren (fase 1, fase 2, fase 3)  

E Aandacht voor generalisatie van geleerde gedrag (fase 2 en fase 3) 

F Terugvalpreventie 

F1. Delictpreventieplan (fase 2)  

F2. Opfrissessies (fase 3)
1
 

G Inzet van middelen en technieken 

G1. Instructie (fase 1, fase 2, fase 3) 

G2. Trainingsopdrachten/oefeningen (fase 1, fase 2, fase 3) 

G3. Expliciteren van gedachten (fase 1) 

G4. Verbaliseren van gevoelens en ervaringen. Om tot inzicht van delictketen, gemaakte en te 

maken keuzes te komen. (fase 1, fase 2)  

G5. Uitdagen van gedachten (fase 2, fase 3) 

G6. Alternatieve gedachten vormen (fase 2, fase 3) 

G7. Oefenen van geleerde vaardigheden in verschillende contexten. (fase 2, fase 3) 

G8. Modelgedrag trainer en co-trainer (fase 2, fase 3) 

G9. Rollenspelen (fase 2, fase 3) 

G10. Positief bekrachtigen (directe bekrachtiging en beloningen) (fase 2, fase 3) 

G11. Externe sturing, steeds meer verplaatsen naar jongere zelf (fase 2, fase 3) 
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beïnvloeden (Hermans, Eelen en Oerlemans, 2007). Dysfunctionele denkgewoonten zijn het 

resultaat van disfunctionele cognitieve schema’s (kernovertuigingen). Het activeren van die 

schema’s door een bepaalde gebeurtenis geeft aanleiding tot negatieve gedachten en 

denkfouten. Deze geven aanleiding tot problematische emoties en reacties. Emotionele reacties 

zijn geen gevolg van gebeurtenissen maar van de wijze waarop gebeurtenissen worden 

geïnterpreteerd. 

 

Een belangrijk onderdeel van Leren van Delict is gericht op het achterhalen van gedachten en 

gevoelens die gewelddadig gedrag beïnvloeden. Het model van de 5G's wordt in Leren van 

Delict gebruikt om met de jongere zicht te krijgen op zijn gedachten, gevoelens en gedrag en 

deze van elkaar te onderscheiden. Een Gebeurtenis (G1) leidt tot een Gedachte (G2), Gevoel 

(G3) en Gedrag (G4). Het gedrag leidt dan weer tot bepaalde Gevolgen (G5). 

Het regelmatig onderzoeken van eigen gedachten, emotie en gedrag vergroot de bewustwording 

en het vermogen tot zelfobservatie, dat weer een positief effect heeft op zelfinzicht. Het 

vervangen van storende gedachten door helpende gedachten biedt de mogelijkheid gedachten, 

emoties en gedrag te sturen. Leren van Delict is gericht op het beïnvloeden van gevoelens, 

gedachten en gedrag. 

In de eerste fase van Leren van delict onderzoekt de trainer hoe het eigen gedrag ontstaat. In de 

tweede en de derde fase gaan de trainer, co-trainer en de jongere aan de slag om de 5G’s te 

beïnvloeden met als doel delictgedrag in de toekomst te voorkomen.  

 

B2: Delictketen van Mulder 

Om storende gedachten te kunnen vervangen door helpende gedachten moeten jongeren eerst 

goed zicht krijgen op hun delictketen. Zij moeten signalen bij zichzelf en anderen leren 

herkennen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de delictketen van Mulder (1995)
24

 . In die keten 

worden de volgende stappen onderscheiden (zie figuur 2.2). 

 

Figuur 2.2 Delictketen van Mulder (1995)
25

  

 

Bron: Handleiding Leren van Delict  

 
 
 

Noot 24  Mulder, J. (1995). Het terugvalpreventiemodel als behandelingsmethode in een forensische dagbehandeling. 

Tijdschrift voor Psychotherapie, 21, 199-133. 

Noot 25  Ibid. 

Delictketen 

Achterliggende factoren / uit evenwicht 

Gebeurtenissen/prikkels die je verder uit evenwicht brengen 

‘Risico’-gevoelstoestand 

BOB: Behoefte aan Onmiddellijke Bevrediging 

SOB: Denkfouten en Schijnbaar Onbelangrijke Beslissingen 

VRS: Verhoogd Risico Situatie 

Delictplanning 

‘Zie-je-wel’-effect 

Delict 

Korte termijn effecten 

Lange termijneffecten 
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De trainer past dit schema toe op de specifieke situatie van de jongere in fase 1. Aan het eind 

van fase 1 vult de jongere zijn eigen delictketen in. In fase 2 wordt dit schema voortdurend 

geanalyseerd en wordt geprobeerd gedrag te veranderen door middel van de 5G's.  

 

C Ouderbetrokkenheid 

Ook de ouders/verzorgers worden bij Leren van Delict betrokken. Ze worden niet alleen 

geïnformeerd maar zijn ook aanwezig bij de presentaties na fase 1 en fase 2.  

 

D Bevorderen motivatie van de jongeren 

Het werken aan de motivatie van de jongere krijgt gedurende de hele training voortdurend 

aandacht. Hiervoor worden motiverende gesprekstechnieken ingezet.  

 

E Aandacht voor generalisatie van geleerde gedrag 

In fase 2 en 3 is veel aandacht voor generalisatie van het geleerde gedrag in andere situaties en 

contexten. Zowel oefeningen als trainingsopdrachten worden in verschillende contexten 

uitgevoerd. Hierbij wordt zeker in fase 3 samengewerkt met andere betrokkenen zoals de 

leerkracht op school, de ouders en eventuele andere hulpverleners in de nazorgfase.  

 

F Terugvalpreventie 

F1. delictpreventieplan 

Op basis van de delictketen van Mulder (1995) kan een delictpreventieplan worden opgesteld. 

De jongere geeft aan wat hij in de keten kan doen om te voorkomen dat hij een delict pleegt. De 

jongere vult het delictpreventieplan in aan het einde van fase 2.  

F2. opfrissessies 

In fase 3 voorziet de training in opfrissessies waarin het geleerde wordt herhaald bij 

overgangssituaties. 

 

G. Inzet van middelen en technieken 

In de handleiding zijn meerdere middelen en technieken beschreven die trainers en co-trainers 

kunnen inzetten. Volgens de handleiding moeten vooral instructie, modelling, rollenspelen, 

positief bekrachtigen en trainingsopdrachten als werkzame elementen worden beschouwd.  

2.5 Bewaken programma-integriteit binnen Leren van Delict 

Het borgen van de programma-integriteit is beschreven in de managementhandeling van de 

interventie. De onderstaande activiteiten zijn voorgeschreven.  

 

Per JJI zorgt een programmacoördinator ervoor dat de interventie wordt uitgevoerd binnen het 

vastgestelde kader en met vastgestelde hulpmiddelen. De programmacoördinator organiseert 

(eens per zes weken) intervisie en geeft praktijkgerichte supervisie aan trainers. De 

programmacoördinator woont enkele bijeenkomsten (gesprek tussen jongere en trainer) bij en/of 

bespreekt video-opnamen gemaakt in het kader van de uitgevoerde interventie, met de 

betreffende trainer. Trainers doen verslag van alle bijeenkomsten in een journaalboek, ook alle 

afwijkingen worden vastgelegd. De programmacoördinator ontvangt van elke bijeenkomst van de 

trainer een journaalboek en gebruikt deze voor de intervisie. Per inrichting komen één maal per 

jaar alle trainers en co-trainers bijeen, onder begeleiding van de programmacoördinator. 
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Een landelijke programmacommissie houdt toezicht op de uitvoering van de interventie. Eén 

maal per jaar komen programmacoördinatoren uit de verschillende JJI’s bijeen onder leiding van 

de opleiders om het programma van de training te evalueren. Eventuele verfijning en aanpassing 

kan hier worden besproken en voorgelegd aan de programmacommissie. 

Programmacoördinatoren krijgen supervisie van de opleiders.  

 

Voorts zijn er strakke afspraken over de uitvoering van de interventie en eventuele wijzigingen in 

het programma. Tot slot dienen programmacoördinatoren, trainers, en co-trainers te voldoen aan 

selectiecriteria en opleidingseisen zoals geformuleerd in de handleiding. 

2.6 Benodigde randvoorwaarden 

In de handleiding worden eisen aan de uitvoerders ‘organisatorische randvoorwaarden’ 

benoemd die op orde dienen te zijn voor een goede implementatie van Leren van Delict. De 

eisen aan de uitvoerders hebben te maken met vooropleiding, opleiding, deelname aan 

supervisie en interventies. De organisatorische randvoorwaarden hebben te maken met: 

voldoende draagvlak, voorlichting van medewerkers, helderheid over wat verwacht wordt van 

medewerkers, organisatie, faciliteiten en financiële randvoorwaarden.  
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3 Doelgroep 

In dit hoofdstuk wordt de bereikte doelgroep van Leren van Delict afgezet tegen de beoogde 

doelgroep. We geven eerst antwoord op de vragen hoeveel jongeren instromen, doorstromen en 

uitstromen, en wat de reden zijn voor instroom, uitval en uitstroom. Vervolgens gaan we in op de 

vraag in welke mate de beoogde doelgroep wordt bereikt. De informatie is afkomstig van 

Stichting 180, het dossieronderzoek, de groepsinterviews met trainers, de interviews met 

programmacoördinatoren en de focusgroep met programmacoördinatoren. 

3.1 Kengetallen Leren van Delict 

 Wat is instroom, doorstroom, uitstroom? 3.1.1

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 bestaat de intervisie Leren van Delict uit drie fasen: in fase 1 

wordt een delictanalyse gemaakt, in fase 2 wordt aan gedragsverandering gewerkt en fase 3 

bestaat uit opfrissessies. Een jongere dient volgens de handleiding, de landelijke 

programmacoördinator en de opleiders minimaal fase 1 en 2 te hebben doorlopen om een 

mogelijke gedragsverandering te kunnen bewerkstelligen. Dan pas is er sprake van 'Leren van 

Delict'. Dit betekent dus dat alleen jongeren die zowel fase 1 als fase 2 hebben doorlopen, de 

interventie Leren van Delict hebben gekregen. In 2012 en 2013 hebben tien jongeren de 

volledige interventie afgerond (zie schema 3.1). Dit is 6% van het totaal aantal gestarte fase 1 

trajecten. Wanneer we de nog lopende trajecten niet meerekenen komt het percentage uit op 7% 

(tien van de 135). Zeven jongeren zijn eind december 2013 nog bezig met fase 2.  

 

 

Schema 3.1 Instroom, doorstroom en uitstroom (cijfers van 2012 plus 2013)* 

 

 

* Genoemde aantallen zijn terug te vinden in tabel 3.2. Het gaat om cijfers van 2012 + 2013 

 

  

instroom  

• gestarte fase 1 trajecten:  
168 

doorstroom 

• gestarte fase 2 trajecten: 
28  

uitstroom  

• afgeronde fase 2 
trajecten: 10 

• voortijdig afgebroken 
trajecten fase 1: 22 

• lopende trajecten fase 1: 
26 

• niet doorgestroomde 
trajecten: 92 

• voortijdig afgebroken 
trajecten fase 2: 11 

• lopende trajecten fase 2: 
7 
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 Kengetallen Leren van Delict 3.1.2

Cijfers Stichting 180 

Op basis van de cijfers van Stichting 180 stellen we vast dat jaarlijks in 2012 en 2013 ruim 80  

fase 1 trainingen zijn opgestart (zie tabel 3.1). In 2012 is het merendeel van de trajecten 

afgerond. In 2013 is ruim de helft afgerond. Ruim een kwart loopt nog en wordt naar verwachting 

in 2014 afgerond. Het aantal trainingen dat voortijdig wordt afgebroken is beperkt: 10% in 2012 

en 16% in 2013. Als we de lopende trajecten buiten beschouwing laten dan is het aantal 

voortijdig afgebroken trajecten 10% in 2012 en 22% in 2013. We merken op dat de JJI’s zelf 

aangeven dat het aantal trajecten iets hoger ligt. Stichting 180 is afhankelijk van de cijfers die 

door de JJI worden aangeleverd. 

 

Fase 2 wordt veel minder vaak gegeven dan fase 1. Het merendeel van de jongeren krijgt dus 

alleen fase 1. In 2012 is fase 2 veertien keer gestart en in iets meer dan de helft van de gevallen 

ook afgerond. Vijf trajecten zijn voortijdig afgebroken en één loopt nog. In 2013 is fase 2 

eveneens veertien keer gestart. Daarvan zijn twee trajecten afgerond, zes voortijdig afgebroken 

en zes lopen er nog. Een deel daarvan wordt naar verwachting in 2014 afgerond. Ten opzichte 

van fase 1 is het percentage voortijdig afgebroken trajecten bij fase 2 relatief hoog: 36% in 2012 

en 43% in 2013. Exclusief de lopende trajecten is het percentage 38% in 2012 en 75% in 2013.  

 

Fase 3 is volgens de registraties van Stichting 180 geen enkele keer uitgevoerd in 2012 en 

2013.  

 

Tabel 3.1 Totaal aantal Leren van Delict trainingen, per fase (2012 en 2013) 

Fase 1  Totaal 2012 Totaal 2013 

  aantal % bruto*  % netto* aantal % bruto*  % netto* 

Gestart 83 -  -  85 -  -  

Afgerond 71 86% 90% 49 58% 78% 

Voortijdig afgebroken  8 10% 10% 14 16% 22% 

Loopt nog 4 5%   22 26%   

 

Fase 2  Totaal 2012 Totaal 2013 

  aantal % bruto*  % netto* aantal % bruto*  % netto* 

Gestart 14 -  -  14 -  -  

Afgerond 8 57% 62% 2 14% 25% 

Voortijdig afgebroken  5 36% 38% 6 43% 75% 

Loopt nog 1 7%   6 43%   

 

Fase 3  Totaal 2012 Totaal 2013 

  aantal % bruto*  % netto* aantal % bruto*  % netto* 

Gestart 0 -  -  0 -  -  

 *% bruto: % berekend op alle gestarte trajecten 

 **% netto: % berekend op afgesloten trajecten (gestart – loopt nog) 

Bron: Stichting 180 
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Verschillen tussen de JJI’s 

Op basis van de cijfers per JJI stellen we vast dat het aantal uitgevoerde trainingen sterk 

verschilt tussen de JJI’s. Fase 1 is tussen drie en zeventien keer gestart en fase 2 tussen nul en 

vijf keer (zie tabel 3.2). Het aantal fase 1-trajecten dat per JJI kan worden gestart, is afhankelijk 

van het aantal jongeren dat per JJI op een langverblijfgroep verblijft en de mate waarin Leren 

van Delict wordt ingezet voor de aanvraag van het verlof of STP. We bespreken de redenen voor 

het al dan niet opstarten van Leren van delict en voortijdig afbreken van de trajecten in 3.2. In vijf 

van de negen JJI’s worden (soms) fase 2-trajecten gegeven, in vier JJI’s gebeurt dit niet. In geen 

van de JJI’s worden fase 3-trajecten gegeven.  

 

Een eerste verklaring voor deze verschillen in aantallen ligt in het feit dat de JJI’s onderling 

verschillen in capaciteit en landelijke bestemming
26

 en daarmee niet evenveel potentiële 

deelnemers hebben voor Leren van Delict. Een tweede verklaring moet worden gezocht in de 

verschillende wijzen waarop in JJI’s wordt geïndiceerd en gestart met Leren van Delict. Ten 

slotte kunnen de verschillende manieren waarop Leren van Delict binnen de JJI’s is 

georganiseerd  (bijvoorbeeld wel of niet een Bureau interventies) leiden tot verschillen in 

registraties.  

 

 

Tabel 3.2 Kengetallen aantal Leren van Delict trainingen per JJI, per fase (2012 en 2013) 

Fase 1 Totaal A   B C D E F G H I   

Jaar 
2012/2013 

12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 

Gestart 83 85 14 7 10 9 9 17 7 12 3 9 12 6 7 6 4 5 17 14 

Afgerond 71 49 9 6 8 4 7 10 7 6 3 6 11 6 7 4 2 0 17 7 

Voortijdig 
afgebroken  

8 14 2 0 1 1 2 4 0 4 0 0 1 0 0 0 2 5 0 0 

Loopt nog 4 22 3 1 1 4 0 3 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 7 

 

Fase 2 Totaal A   B C D E F G H I   

Jaar 
2012/2013 

12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 

Gestart 14 14 4 3 2 5 2 2 0 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 

Afgerond 8 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 

Voortijdig 
afgebroken  

5 6 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

Loopt nog 1 6 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fase 3 Totaal A   B C D E F G H I   

Jaar 
2012/2013 

12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 

Gestart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bron: Stichting 180 

 

 
 
 

Noot 26  Zie  www.dji.nl voor een overzicht van JJI’s, hun capaciteit en hun landelijke bestemming. 

http://www.dji.nl/
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 Redenen voor instroom, doorstroom en uitstroom in de JJI’s 3.1.3

Interviews 

Instroom 

Trainers in de JJI’s van het casusonderzoek en programmacoördinatoren benoemen dat Leren 

van Delict – en dan bedoelen ze de delictanalyse uit fase 1 – belangrijke handvatten biedt voor 

de behandeling en daarom bij voorkeur zo vroeg als mogelijk in fase 3 van YOUTURN wordt 

ingezet. Fase 1 van Leren van Delict wordt ook gegeven omdat een delictanalyse verplicht is 

gesteld voor de aanvraag van verlof en er tussen de JJI’s en het ministerie de afspraak is 

gemaakt dat Leren van Delict daarvoor de aangewezen methode is. Leren van Delict heeft 

daarmee een verplichtend karakter. 

 

De belangrijkste redenen om fase 1 van Leren van Delict niet in te zetten (zie ook tabel 3.3) is 

dat het strafrestant te kort is. Sommige JJI’s proberen dan fase 1 versneld te geven (meerdere 

bijeenkomsten per week) of verkort (alleen een analyse van de delictgeschiedenis en het 

opstellen van de delictketen). Andere JJI’s voeren een andere verkorte delictanalyse uit. Bij een 

kort strafrestant komt het bij enkele JJI’s ook voor dat er geen trainer beschikbaar is om meteen 

te starten (er is een wachtlijst). Bij jongeren met zedenproblematiek wordt in een aantal JJI’s Out 

of the Circle ingezet, een interventie specifiek gericht op zedendelinquenten. Ook wordt nog niet 

gestart met fase 1 van Leren van delict wanneer de jongere het delict (nog) ontkent. Dit is in elk 

geval vaak zo als er nog geen rechterlijke uitspraak is of als er een beroep loopt. Ten slotte zijn 

er in enkele JJI’s te weinig trainers beschikbaar. In die JJI’s worden jongeren op een wachtlijst 

geplaatst voor zij kunnen starten met Leren van Delict. 

 

 

Tabel 3.3 Redenen om niet in te stromen in fase 1 Leren van Delict in de JJI’s 

 Mate waarin van toepassing 

in alle JJI’s 

Redenen om niet in te stromen / te starten  

Kort strafrestant  ●●● 

Ontkennende jongere (m.n. nog niet afgestraft/hoger beroep) ●●● 

Inzet Out of the Circle bij jongeren met zedenproblematiek ●●○ 

Geen trainers beschikbaar, wachtlijst ●○○ 

Het aantal gevulde bolletjes geeft weer in hoeverre de genoemde reden van toepassing is op de JJI’s:  

○○○ in geen JJI, ●○○ in een of twee JJI’s, ●●○ in drie tot en met acht JJI’s, ●●● in alle JJI’s 

 

 

Doorstroom  

De handleiding schrijft voor dat na fase 1 fase 2 volgt, tenzij de jongere niet voldoet aan de 

indicatiecriteria en/of er  contra-indicaties zijn (zie paragraaf 3.3). In tabel 3.4 zijn de door 

programmacoördinatoren en trainers genoemde redenen voor het niet doorstromen van fase 1 

naar fase 2 op een rij gezet. 
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Tabel 3.4 Redenen om niet door te stromen van fase 1 naar fase 2 Leren van Delict in de JJI’s 

 Mate waarin van toepassing 

in alle JJI’s 

Redenen om niet door te stromen   

Meer passende alternatieven ●●● 

Werken met co-trainers is lastig te realiseren ●●○ 

Gebrek aan (inzetbare) co-trainers ●●○ 

Onbekendheid bij gedragswetenschappers/behandelcoördinatoren ●○○ 

Niet voldoende capaciteit bij trainers ●○○ 

Te kort strafrestant ●○○ 

Het aantal gevulde bolletjes geeft weer in hoeverre de genoemde reden van toepassing is op de JJI’s:  

○○○ in geen JJI, ●○○ in een of twee JJI’s, ●●○ in drie tot en met acht JJI’s, ●●● in alle JJI’s 

 

 

De voornaamste reden om jongeren na afronding van fase 1 niet door te laten stromen naar fase 

2 is dat er andere, volgens de gedragswetenschappers en behandelcoördinatoren meer 

passende alternatieven beschikbaar zijn. Leren van Delict gaat volgens hen te algemeen in op 

risicofactoren, er wordt gekozen voor een interventie die zich op meer specifieke risicofactoren 

richt. De meest genoemde alternatieven zijn intensieve cognitieve gedragstherapie, 

gezinstherapie, schematherapie, vaktherapie, drama (allen vormen van therapie) en de 

gedragsinterventie AR. 

Daarnaast spelen in meerdere JJI’s praktische belemmeringen voor het inzetten van fase 2 

omdat er co-trainers dienen te worden ingezet. In de meeste JJI’s zijn er wel co-trainers 

beschikbaar maar komt het voor dat ze door personeelswisselingen niet beschikbaar zijn op de 

groep van de jongere en/of zorgen roostertechnische problemen ervoor dat het inplannen van de 

bijeenkomsten niet mogelijk/haalbaar is. In enkele JJI’s zijn helemaal geen co-trainers 

beschikbaar.  

 

Verder geldt dat fase 2 relatief onbekend is bij gedragswetenschappers/ behandelcoördinatoren. 

Zij denken er volgens sommige respondenten simpelweg niet aan om jongeren voor fase 2 te 

indiceren. In enkele JJI’s speelt voorts dat er niet voldoende capaciteit is bij de trainers, 

waardoor de trainers ook niet actief aan het werven zijn. De training wordt dan niet gestart.  

Enkele JJI’s benoemen dat fase 2 niet wordt ingezet omdat het strafrestant te kort is. In enkele 

andere JJI’s zet men fase 2 echter wel in als het strafrestant niet voldoende is om de training af 

te ronden onder het motto ‘meepakken wat je kan meepakken’. Het feit dat de training niet kan 

worden afgerond is geen reden om de training niet te starten. 

De meeste jongeren die geen fase 2 krijgen en geen andere erkende interventies, krijgen 

treatment als usual, de gebruikelijke behandeling in de JJI’s.  

 

Uitstroom 

Het komt relatief weinig voor dat fase 1 voortijdig wordt afgebroken, zo blijkt ook uit de 

interviews. Dit hangt samen met het verplichte karakter van fase 1 van Leren van Delict en de 

noodzaak van een delictanalyse voor de verlofaanvraag. De jongeren weten dat ze het moeten 

afronden om een verlofstatus te krijgen.  
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Tabel 3.5 Redenen om voortijdig uit te stromen Leren van Delict (fase 1 en 2) in de JJI’s 

 Mate waarin van toepassing in alle 

JJI’s 

Voortijdig afgebroken   

Vertrek uit instelling (uitplaatsing, overplaatsing, einde straf of maatregel)) ●●● 

Onvoldoende motivatie  ●●● 

Vastlopen traject omdat training niet aansluit bij jongere ●○○ 

Het aantal gevulde bolletjes geeft weer in hoeverre de genoemde reden van toepassing is op de JJI’s:  

○○○ in geen JJI, ●○○ in een of twee JJI’s, ●●○ in drie tot en met acht JJI’s, ●●● in alle JJI’s 

 

 

Fase 3 

Volgens de handleiding volgt na fase 2 Leren van Delict fase 3 wanneer de jongere in een 

overgangssituatie komt (bijvoorbeeld 'als de jongere naar een nieuwe groep gaat of op verlof 

mag'). De voornaamste reden waarom fase 3 in de praktijk niet wordt toegepast is dat er relatief 

weinig jongeren zijn die in aanmerking komen voor deze fase omdat er weinig jongeren zijn die 

fase 2 succesvol hebben afgerond. Voorts merken we op dat in de handleiding staat vermeld dat 

de opfrissessies een voorwaarde zijn voor het met verlof gaan – dat is in de praktijk niet het 

geval. Dit zou immers betekenen dat, afgaande op de cijfers van Stichting 180, er in 2012 en 

2013 geen enkele jongere (die is gestart met Leren van Delict) met verlof ging. Uit de interviews 

in de JJI’s blijkt dat de jongeren meestal starten met verlof na het afronden van fase 1.  

3.2 Beoogde doelgroep: kenmerken 

Leren van Delict is volgens de handleiding bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar die 

minimaal één geweldsdelict hebben gepleegd en die midden of hoog scoren op recidiverisico 

zoals gemeten met de SAVRY. Daarnaast moeten de jongeren aan minimaal één van de overige 

inclusiecriteria uit de handleiding voldoen en geen contra-indicaties hebben (zie kader).  

 

Schema 3.2 Inclusiecriteria en contra-indicaties Leren van Delict Fase 2 

Inclusiecriteria Contra-indicaties 

 Tussen 14 en 23 jaar oud 

 Veroordeling voor plegen van (minimaal) een 

geweldsdelict 

 Matig tot hoog risico op recidive volgens de SAVRY 

 Plus aanvullend minimaal een van de volgende criteria: 

o verbaal of fysiek agressief of vijandig gedrag volgens 

de BDHI; 

o negatieve en/of gewelddadige opvattingen volgens de 

HID; 

o geen verantwoordelijkheid voor gedrag nemen volgens 

delictanalyse; 

o vijandige attributies volgens delictanalyse; 

o beperkte inleving volgens delictanalyse; 

o laat zich leiden door korte termijnbehoeften volgens 

delictanalyse; 

o beperkt gedragsrepertoire volgens TVA. 

 Jongere vertoont alleen proactieve agressie 

volgens delictgeschiedenis, delictanalyse en 

BDHI 

 Specifiek zedendelict (zgn. kindmisbruiker) 

 IQ <70, beperkt sociaal aanpassingsvermogen 

volgens BSA en weinig leerbaar 

 Niet beheersen van Nederlandse taal 

 Psychotische stoornis of onvoldoende 

realiteitsbesef 

Bron: Handleiding Leren van Delict 
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In de handleiding is niet eenduidig aangegeven of de inclusiecriteria en contra-indicaties gelden 

voor de instroom in fase1  en/of voor de doorstroom naar fase 2. Er wordt wel aangegeven dat 

de definitieve selectie voor fase 2 moet gebeuren op basis van de criteria bij afronding van fase 

1. Er staan echter geen aparte inclusiecriteria en contra-indicaties benoemd voor fase 1.  

Interviews 

Uit het interview met de landelijke programmacoördinator blijkt dat voor fase 1 de criteria niet 

van toepassing zijn. Alle jongeren, ook die zonder geweldsdelicten, met een lager recidiverisico 

en met een contra-indicatie, kunnen fase 1 van Leren van Delict volgen op het moment dat zij 

instromen in fase 3 van YOUTURN. Na de afspraak om fase 1 van Leren van Delict in te zetten 

als verplichte delictanalyse voor de aanvraag van een verlof (zie paragraaf 1.1) is dit volgens de 

landelijke programmacoördinator nog nadrukkelijker aan de orde. Vervolgens is het bij het 

afronden van fase 1 de bedoeling dat op basis van de criteria wordt gekeken of jongeren in 

aanmerking komen voor fase 2. Het uitgangspunt is dat alle jongeren doorstromen naar fase 2 

tenzij zij niet voldoen aan de inclusiecriteria of contra-indicaties hebben.  

3.3 Bereikte doelgroep: kenmerken 

Dossiers 

In 2012 en 2013 hebben 120 jongeren leren van Delict fase 1 afgerond (tabel 3.1). De 

kenmerken van de bereikte doelgroep zijn in kaart gebracht op basis van de 91 onderzochte 

dossiers van afgeronde fase 1-trajecten in zes JJI’s. Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 hebben 

we de screening beperkt tot het eindverslag van de delictanalyse, aanmeldings- en 

indicatieformulieren en de beschikbare uitkomsten van de SAVRY, HID, TVA, BDHI en BSA. 

Niet in alle dossiers waren de gevraagde documenten beschikbaar voor ons.  

 

De bereikte doelgroep ziet er als volgt uit: 

 de gemiddelde leeftijd is 18 jaar (range van 15 tot 20 jaar); 

 99% is man, 1% is vrouw; 

 52% is allochtoon, 21% autochtoon en van 27% viel de etniciteit niet uit de dossiers op te 

maken; 

 30% is LVB, 38% niet en bij 32% viel dit niet uit de dossiers op te maken (geen melding van 

niveau van functioneren); 

 57% heeft een PIJ-maatregel, 22% jeugddetentie en van 19% viel dit niet uit het dossier op 

te maken (2% overig: TBR, preventief). 

 

Om een oordeel te kunnen geven over de bereikte doelgroep hebben we een inschatting 

gemaakt of de jongeren in de dossiers voldoen aan de criteria (zie figuur 3.1). (Voor de 

methodologische verantwoording verwijzen we naar hoofdstuk 1.) We constateren dat in de 

onderzochte formulieren en verslagen niet of weinig expliciet wordt gerefereerd aan de 

verschillende inclusiecriteria en contra-indicaties. En als dat gebeurt, is dat op verschillende 

wijze. In aanmeldings- en indicatieformulieren worden soms (maar lang niet altijd) de criteria in 

het format/op het formulier wel genoemd maar niet aangekruist of ingevuld. Ook wordt niet 

verwezen naar uitkomsten van instrumenten hoewel in de handleiding wel wordt genoemd dat 

de indicatie gebaseerd moet zijn op de score van een instrument, bijvoorbeeld 'negatieve en/of 

gewelddadige opvattingen volgens de HID'. In de handleiding wordt wel aangegeven dat de 
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indicatie ook gebaseerd mag zijn op andere recente dossierinformatie. In verslagen van de 

delictanalyse staan de selectiecriteria niet of nauwelijks expliciet benoemd. Zo was niet altijd alle 

informatie terug te vinden over de selectiecriteria zoals over vijandige attributies. In de 

handleiding wordt wel aangegeven dat dit criterium op basis van de delictanalyse moet worden 

bepaald. 
27

  

 

Omdat we een indicatie willen geven van in welke mate de beoogde doelgroep is bereikt, is door 

de onderzoekers uit de tekst afgeleid of is voldaan aan een van de selectiecriteria. Hetzelfde 

geldt voor de contra-indicaties. Omdat we wilden nagaan of aan een van de criteria is voldaan 

(de selectie-eis) bleek dit in veel gevallen te kunnen worden afgeleid uit de tekst. Omdat het hier 

gaat om geïnterpreteerde gegevens zijn de bijbehorende balkjes in de grafiek gearceerd 

weergegeven. Wanneer dit niet bekend was hebben we dit in de figuur weergegeven als 

onbekend. 

 

 

Figuur 3.1 Kenmerken van jongeren die fase 1 hebben afgerond in 2012 en 2013 (n=91) 

 

Bron: dossiers 

 

 

We concluderen dat de meerderheid van de jongeren (76%) die fase 1 heeft afgerond, voldoet 

aan de gestelde criteria voor inclusie en exclusie voor fase 2. 12% voldoet niet aan de criteria of 

heeft een contra-indicatie. Bij 12% is het onduidelijk of zij voldoet aan de gestelde criteria.  

Genoemde contra-indicaties zijn proactieve agressie, specifiek zedendelict (kindermisbruik), 

onvoldoende beheersing Nederlandse taal, intelligentie <70 in combinatie met beperkt sociaal 

aanpassingsvermogen, en psychotische stoornis of onvoldoende realiteitsbesef. In enkele JJI’s 

stond in de dossiers aangegeven dat de jongere niet voldoet aan de criteria, maar Leren van 

Delict wel is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het delictgedrag en/of 'in het kader van de 

behandeling'.  

 

 
 
 

Noot 27 Wanneer over een selectiecriterium niets te vinden was, is dit gescoord als onbekend. Wanneer over een 

contra-indicatie niets te vinden was, is dit gescoord als 'geen contra-indicatie' (er wordt bijvoorbeeld nooit vermeld dat een 

jongen goed Nederlands spreekt, maar het wordt wel vermeld als hij de taal niet goed eigen is). Als er geen documenten 

waren om iets te kunnen zeggen, is dit gescoord als onbekend. 
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Interviews  

Uit de groepsinterviews met behandelcoördinatoren, trainers en programmacoördinatoren bleek 

dat alle respondenten het idee hebben dat de bereikte doelgroep voldoet aan de kenmerken.  

 

Zoals eerder aangeven wordt in principe fase 1 gegeven bij alle jongeren die in fase 3 van 

YOUTURN instromen mits zij over het delict willen praten, het strafrestant voldoende is en er 

geen specifieke problematiek aan de orde is waarvoor een andere delictanalyse wordt ingezet. 

Jongeren moeten willen en in staat zijn om te praten over hun delict. 

 

De behandelcoördinatoren, trainers en programmacoördinatoren geven aan dat de toewijzing en 

selectie van jongeren voor fase 1 van Leren van Delict in alle JJI’s in het Psycho-Medisch 

Overleg (PMO) wordt besproken en bepaald. De behandelcoördinator indiceert de jongere, het 

liefst zo vroeg mogelijk in fase 3 van YOUTURN. Vervolgens wordt een passende trainer 

gezocht die tijd heeft en wordt er – nadat in een startgesprek de motivatie van de jongere is 

bevestigd – gestart met de interventie. Deze werkwijze is gangbaar in alle onderzochte JJI’s. 

Omdat behandelcoördinatoren in de meeste JJI’s ook zelf trainer zijn, hanteren de JJI’s het 

uitgangspunt dat de behandelcoördinator geen training geeft aan een jongere van zijn of haar 

groep. Bij onvoldoende beschikbaarheid van trainers (wachtlijst) in relatie tot de urgentie voor 

het opstarten van fase 1 wordt hier bij uitzondering van afgeweken.  

 

Landelijke focusgroep 

We stellen op basis van de focusgroep vast dat bij de selectie van jongeren voor fase 1 niet 

wordt gekeken naar de criteria. Hoewel dat in de handleiding niet eenduidig staat vermeld is dit 

zoals bedoeld volgens de landelijke programmacoördinator. 

Ook wordt de beoogde doelgroep bereikt. We merken hierbij op dat jongeren die op een 

langverblijfafdeling in een JJI verblijven (met een PIJ-maatregel of een lange detentie) 

doorgaans minimaal een geweldsdelict hebben gepleegd en een midden tot hoog recidiverisico 

hebben (zie tabel 3.6). 

 

 

Tabel 3.6 Wijze waarop selectie plaatsvindt in de JJI’s 

 Mate waarin van toepassing 

in alle JJI’s 

Bij de selectie van fase 1 wordt niet gekeken naar indicatiecriteria, contra-

indicaties en instrumenten  

●●● 

Fase 1 wordt ook ingezet bij jongeren die geen geweldsdelict pleegden ●●● 

Fase 1 wordt ook ingezet bij jongeren met contra-indicaties  ●●● 

Fase 1 wordt ook ingezet bij jongeren die een zedendelict pleegden  ●●○ 

Bij de selectie van fase 2 wordt niet gekeken naar indicatiecriteria, contra-

indicaties en instrumenten  

●●○ 

fase 2 wordt ook gegeven aan jongeren die geen geweldsdelict pleegden ●○○ 

fase 2 wordt ook gegeven aan jongeren die contra-indicaties hebben  ●○○ 

Het aantal gevulde bolletjes geeft weer in hoeverre de genoemde reden van toepassing is op de JJI’s:  

○○○ in geen JJI, ●○○ in een of twee JJI’s, ●●○ in drie tot en met acht JJI’s, ●●● in alle JJI’s 
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Fase 2 wordt (nu) met enige regelmaat - maar ten opzichte van fase 1 weinig - in vier van alle 

JJI’s gegeven, de andere JJI’s hebben geen of weinig ervaring met het selecteren van jongeren 

voor fase 2. De JJI’s die fase 2 geven, gaan qua selectie verschillend te werk. In één JJI wordt 

er bij de selectie niet gekeken naar de criteria en kan fase 2 gegeven worden aan iedereen. In 

één JJI wordt selectiever gekeken naar of er een geweldsdelict is gepleegd. Is dat niet het geval 

dan wordt de uitvoering van fase 2 lastiger.  

 

Bereikte doelgroep in verhouding tot potentiële doelgroep 

Op basis van de uitkomsten van het dossieronderzoek concluderen we dat de meerderheid van 

de jongeren die fase 1 heeft afgerond, voldoet aan de gestelde criteria voor inclusie en exclusie 

voor fase 2: 76%. 12% voldoet niet aan de criteria of heeft een contra-indicatie. Voor 12% is het 

onduidelijk of zij voldoet aan de gestelde criteria. Rekening houdend met het feit dat voor het 

uitvoeren van Leren van Delict fase 2 nog een bepaalde strafrestant nodig is, leiden we af dat in 

elk geval de jongeren met een PIJ-maatregel in aanmerking komen voor fase 2 (mits fase 1 tijdig 

is uitgevoerd). Van de onderzochte jongeren hebben 52 een PIJ-maatregel en 42 daarvan 

voldoen in ieder geval
28

 aan de criteria van inclusie en exclusie. Dit is 46% van de 91 

onderzochte jongeren. Bij de jongeren met jeugddetentie zal dit afhankelijk zijn van het 

strafrestant.  

 

Uit bovenstaande concluderen we dat de potentiële doelgroep voor Leren van Delict (fase 1 + 

fase 2) groter is dan het aantal jongeren dat de interventie daadwerkelijk krijgt. Passen we 

bovenstaande percentages toe op het landelijk aantal jongeren dat in 2012
29

 fase 1 heeft 

afgerond (71) dan komen we op tussen de 30 en 50 jongeren in de potentiële doelgroep. 

Landelijk zijn in die periode veertien jongeren gestart met fase 2. 

 

In de handleiding is aangegeven dat zo vroeg mogelijk in fase 3 van YOUTURN gestart wordt 

met Leren van Delict. Dit wordt in de interviews bevestigd. Dit zou betekenen dat het merendeel 

van de jongeren dat instroomt in een langverblijfgroep in aanmerking komt voor Leren van Delict. 

In 2012 zijn 248 en in 2013 232 jongeren ingestroomd op een langverblijfgroep in een normaal 

beveiligde inrichting.
30

 Dit is aanzienlijk hoger dan het aantal jongeren dat Leren van Delict start 

(83 in 2012, 85 in 2013, tabel 3.2). Redenen waarom het aantal jongeren met Leren van Delict 

veel lager is dan de instroom kunnen zijn: nog een te korte strafrestant en contra-indicaties. We 

veronderstellen echter dat dit niet geldt voor alle jongeren die Leren van Delict niet krijgen. Een 

deel van de potentiële doelgroep wordt dus niet bereikt.  

We hebben eerder aangegeven dat Leren van Delict in principe verplicht is voor jongeren die 

een verlofaanvraag doen. Uit cijfers van DJI over verlofaanvragen blijkt dat in 2012 176 

 
 
 

Noot 28 Er zijn 52 jongeren met een PIJ, 42 jongeren daarvan voldoen aan de criteria van inclusie en exclusie, Van vier 

jongeren met een PIJ is dit onbekend. 

Noot 29 We gaan hier uit van de gegevens over 2012 omdat er van de trajecten gestart in 2013 nog relatief veel 

trajecten moeten worden afgerond. 

Noot 30  DJI 2014, instroom op langverblijf in 2012 en 2013, aantal jongeren dat instroomt op de volgende 

bestemmingen: NBI lang LVG jongens (23 in 2012, 29 in 2013), NBI lang LVG/VIC jongens (6 in 2012, 7 in 2013), NBI 

lang regulier jongens (205 in 2012, 201 in 2013), NBI lang regulier meisjes (5 in 2012, 7 in 2013), NBI lang VIC jongens 

(9 in 2012, 8 in 2013). Totaal 248 in 2012, 232 in 2013. De NBI lang ITA jongens en NBI lang zeden jongens en de BBI 

jongeren laten we buiten beschouwing omdat deze niet in aanmerking komen voor Leren van Delict.  
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aanvragen zijn gedaan voor eendaags begeleid verlof en in 2013 168
31

. Het aantal afgeronde 

fase 1-trajecten – de voorwaarde voor een verlofaanvraag – ligt aanzienlijk lager: 71 in 2012 en 

49 in 2013. Mogelijke verklaringen voor deze discrepantie kunnen zijn: een tekort strafrestant 

waardoor een andere verkorte delictanalyse wordt ingezet en het inzetten van een andere 

delictanalyse. Op basis van de gegevens in dit onderzoek kunnen we geen sluitende verklaring 

geven voor de discrepantie.  

3.4 Motivatie van de jongeren 

Zowel bij aanvang van de training, tijdens de delictanalyse, tijdens de fase van 

gedragsverandering als bij de opfrissessies is het motiveren van de jongere een belangrijk 

aandachtspunt, zo stelt de handleiding. De trainer dient dan ook voortdurend met het inschatten 

en vergroten van de motivatie bezig te zijn. Het vergroten van de motivatie van de jongere is een 

van de werkzame elementen van de interventie.  

Interviews 

De trainers en programmacoördinatoren vertellen dat jongeren enigszins gemotiveerd dienen te 

zijn voor er gestart kan worden met Leren van Delict. In alle onderzochte JJI’s wordt dan ook 

voorafgaand aan de training een verkennend gesprek gevoerd om te bepalen of de jongere 

gemotiveerd genoeg is. Als jongeren echt niet gemotiveerd zijn wordt gewacht met Leren van 

Delict. Dit is vooral het geval bij ontkennende verdachten die nog geen veroordeling hebben.  

Wanneer het strafrestant van de jongere nog kort is en een verlof waarschijnlijk niet meer tot de 

mogelijkheden behoort dan komt het voor dat de jongere niet gemotiveerd is voor Leren van 

Delict. 'Hij zit zijn tijd wel uit'. De behandelcoördinatoren proberen de jongere dan wel te 

motiveren om deel te nemen aan Leren van Delict omdat inzicht in het delict ook kan bijdragen 

aan het voorkomen van recidive, aldus enkele respondenten.  

 

De motivatie van jongeren is meestal vooral extrinsiek: in alle JJI’s weten jongeren dat ze Leren 

van Delict moeten volgen voor hun verlofaanvraag. In enkele JJI’s worden daarnaast ook andere 

vormen van beloning ingezet om de motivatie van jongeren te bevorderen. In een JJI krijgen de 

jongeren na afronding van Leren van Delict 24-uurs tv-signaal. In andere JJI’s worden 

individueel afspraken gemaakt met de jongere over beloning (bijvoorbeeld in de vorm van 

belkaarten). Niet alle jongeren hebben echter behoefte aan een beloning. (Dit geven ze aan bij 

de trainer of mentor die doorgaans de beloningen van de jongere coördineert.) 

 

Motivatie van een jongere is geen vaststaand gegeven en moet door de trainer worden 

gecreëerd wanneer deze er niet is. Daar moet gedurende het hele traject aan gewerkt worden. 

Het geëigende instrument daarvoor is de inzet van motiverende gesprekstechnieken. Hoe en 

wanneer motivatie wordt gecreëerd, verschilt in de praktijk per moment, per jongere en per 

trainer. De inzet van motiverende gesprekstechnieken blijkt volgens de trainers niet altijd nodig. 

Vooruitlopend op de uitkomsten van hoofdstuk 4 zien we dan ook dat in 60% van de 

onderzochte trajecten motiverende gesprekstechnieken zijn ingezet. In de andere gevallen is het 

 
 
 

Noot 31  DJI 2014, aantal verlofaanvragen naar soort en type in 2012 en 2013. Gekeken is naar de aantallen eendaags 

begeleid verlof.  
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door de trainers niet nodig bevonden motiverende technieken in te zetten: uit zichzelf deden de 

jongeren goed mee aan de training en maakten huiswerkopdrachten zonder extra aanzet.  

 

Verder merken we op dat de uitval van Leren van Delict in fase 1 relatief klein is. Door het 

verplichte karakter zijn jongeren sterk geneigd de interventie goed af te ronden. Bij fase 2 is dit 

niet het geval (zie ook tabel 3.1). 

 

Motivatie volgens de jongeren zelf 

De zes geïnterviewde jongeren waren allemaal gemotiveerd om Leren van Delict te volgen. Ze 

noemen verschillende redenen waarom ze deelnamen aan fase 1: om met verlof te kunnen, om 

een positieve indruk te geven op de rechtszaak (om goed over te komen) en om terug te kijken 

op hun delict. Enkele jongeren geven aan daadwerkelijk te willen veranderen met behulp van 

Leren van Delict om straks beter terug te komen in de maatschappij. Voor fase 2 noemden de 

jongeren dezelfde redenen (ook verlof werd genoemd).  

 

De jongeren zeggen tevreden te zijn over Leren van Delict en hebben geen concrete 

verbetersuggesties. Enkele jongeren vonden de training wel zwaar, confronterend en niet leuk. 

Iedereen had een goed klik met zijn trainer (en co-trainer). Leren van Delict aanraden aan 

anderen doet geen van de geïnterviewde jongeren. Niet omdat ze ontevreden zijn over de 

training maar 'omdat iedereen voor zichzelf moet kiezen of hij wil veranderen'.  
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4 De interventie in de praktijk 

In dit hoofdstuk beschrijven we of de interventie Leren van Delict wordt uitgevoerd zoals 

beschreven in de handleiding en vervolgens wat redenen zijn voor eventuele afwijkingen. 

Daarna gaan we in op de kwaliteitsborging en gewenste/noodzakelijke aanpassingen. We 

gebruiken hiervoor de gegevens uit casusonderzoek (interviews met trainers, co-trainers en 

jongeren), de groepsinterviews met trainers en co-trainers en behandelcoördinatoren, de 

interviews met programmacoördinatoren en de focusgroep met programmacoördinatoren. 

4.1 Werkzame elementen 

In hoofdstuk 2 hebben we de veronderstelde werkzame elementen van Leren van Delict 

beschreven. Bij de beoordeling van de programma-integriteit is het van belang dat deze elementen 

worden toegepast. In onderstaand kader hebben we de werkzame elementen opgesomd en de 

middelen en technieken die daarbij kunnen worden ingezet. Tussen haakjes hebben we 

aangegeven in welke fase van Leren van Delict de elementen, middelen en technieken volgens de 

handleiding worden ingezet.  

 

 

 

Werkzame elementen: 

A Delictanalyse (fase 1) 

B Cognitief-gedragsmatige aanpak 

B1. 5G’s (fase 1, 2 en 3) 

B2. Delictketen van Mulder (fase 1, fase 2, fase 3) 

C Ouderbetrokkenheid (fase 1, fase 2, fase 3) 

D Bevorderen motivatie jongeren (fase 1, fase 2, fase 3)  

E Aandacht voor generalisatie van geleerde gedrag (fase 2 en fase 3) 

F Terugvalpreventie 

F1. Delictpreventieplan (fase 2)  

F2. Opfrissessies (fase 3)
1
 

G Inzet van middelen en technieken 

G1. Instructie (fase 1, fase 2, fase 3) 

G2. Trainingsopdrachten/oefeningen (fase 1, fase 2, fase 3) 

G3. Expliciteren van gedachten (fase 1) 

G4. Verbaliseren van gevoelens en ervaringen. Om tot inzicht van delictketen, gemaakte en te 

maken keuzes te komen. (fase 1, fase 2)  

G5. Uitdagen van gedachten (fase 2, fase 3) 

G6. Alternatieve gedachten vormen (fase 2, fase 3) 

G7. Oefenen van geleerde vaardigheden in verschillende contexten. (fase 2, fase 3) 

G8. Modelgedrag trainer en co-trainer (fase 2, fase 3) 

G9. Rollenspelen (fase 2, fase 3) 

G10. Positief bekrachtigen (directe bekrachtiging en beloningen) (fase 2, fase 3) 

G11. Externe sturing, steeds meer verplaatsen naar jongere zelf (fase 2, fase 3). 

Bron: handleiding Leren van Delict 
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In de interviews bleek dat  volgens de trainers en de programmacoördinatoren naast deze 

genoemde werkzame elementen ook de volgende elementen bijdragen aan een succesvolle 

uitvoering van Leren van Delict:  

 De presentatie waarin de jongere aan ouders, mentor, behandelverantwoordelijke en 

eventuele andere betrokken zijn delictketen presenteert. Wie hierbij aanwezig is verschilt 

per casus en JJI. 

 Confrontatie van de jongere met zijn gedrag voor en tijdens het delict.   

 De duidelijke structuur van fase 1.  

De trainers en programmacoördinatoren benadrukken ook het belang van het betrekken van 

ouders/verzorgers – als die in beeld zijn. Als de jongere met verlof gaat bij de ouders/verzorgers 

is het van belang dat zij inzicht hebben in de delictketen van de jongere.  

 

De handleiding van Leren van Delict beschrijft hoe de training dient te worden uitgevoerd en 

geeft suggesties voor aanpassingen voor twee doelgroepen: LVB-jongeren en allochtone 

jongeren. Daarnaast wordt voor LVB-jongeren elke beschreven bijeenkomst uitgesplitst in twee 

bijeenkomsten en duren de bijeenkomsten maximaal 45 minuten. Verdere (professionele) 

vrijheden bij het geven van de training worden in de handleiding niet benoemd. Ook begrippen 

als maatwerk of responsiviteit (dat het de bedoeling is om de interventie aan te laten sluiten bij 

de jongere en het programma aan te passen waar nodig), staan niet beschreven in de 

handleiding.  

4.2 Uitvoering werkzame elementen  

Casusonderzoek 

We beschrijven de uitkomsten van het casusonderzoek voor fase 1 en 2 apart
32

. De resultaten 

zijn samengevat in de figuren 4.1 (fase 1) en 4.2 (fase 2). Links in de figuren staan de werkzame 

elementen met tussen haakjes in welke fase ze volgens de handleiding dienen te worden 

ingezet. Voor iedere casus is bepaald of een element is ingezet (+), niet is ingezet (-), of niet 

succesvol is ingezet (+/-). Deze laatste categorie is toegevoegd omdat trainers in enkele 

gevallen zelf aangaven dat zij wel probeerden een element in te zetten, maar dat dit niet lukte, 

bijvoorbeeld omdat een jongere qua niveau heel beperkt is. De trainer heeft het dus wel 

geprobeerd maar het element levert naar verwachting niet zijn werkzame bijdrage.  

  

 
 
 

Noot 32  Zoals eerder aangeven wordt fase 3 niet uitgevoerd en kon dus ook niet worden meegenomen in het 

onderzoek naar de uitvoering van de interventie in de praktijk. 
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Werkzame onderdelen in Fase 1 

 

Figuur 4.1 Werkzame onderdelen in Leren van Delict fase 1 trainingen (n=20) 

 

Bron: casusonderzoek 
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Op basis van figuur 4.1 concluderen we dat in het merendeel van de onderzochte casussen de 

voor fase 1 voorgeschreven werkzame elementen worden toegepast. In alle onderzochte 

casussen is een delictanalyse uitgevoerd met behulp van de 5G's en in bijna alle casussen met 

behulp van de delictketen van Mulder (1995). Ouders worden in ongeveer driekwart van de 

casussen in zekere mate betrokken. Motiverende gespreksvoering wordt in 60% van de 

casussen toegepast. Daarnaast worden vooral de volgende technieken en middelen ingezet: 

instructie, gebruik werkboek, opdrachten en oefeningen, verbaliseren van gevoelens en 

ervaringen en expliciteren van gedachten.  

Daarnaast stellen we vast dat ook al in fase 1 elementen die zijn voorgeschreven voor fase 2 

worden uitgevoerd. In 80% van de casussen wordt aandacht gegeven aan generalisatie van het 

gedrag naar een andere context. In meer dan de helft van de casussen wordt in zekere mate 

gebruik gemaakt van het uitdragen van cognities en alternatieve gedachten, technieken die 

vooral voor fase 2 worden genoemd. Ook andere elementen die niet voorgeschreven zijn in deze 

fase worden in enkele gevallen toch ingezet. Tot slot valt op dat in de helft van de casussen al 

een delictpreventieplan wordt opgesteld. In welke mate dit het delictpreventieplan is op basis van 

de delictketen van Mulder is niet voor al deze casussen bekend.  

 

Aantal en duur bijeenkomsten in Fase 1 

Het aantal bijeenkomsten van de onderzochte fase 1 trajecten lag tussen zeven en negentien 

(gemiddeld elf). Bij acht casussen bestond fase 1 uit acht bijeenkomsten zoals voorgeschreven 

in de handleiding. De handleiding geeft aan dat bij jongeren met LVB bijeenkomsten kunnen 

worden opgesplitst en dus meer (kortere) bijeenkomsten kunnen worden ingezet. Bij vijf 

jongeren was een licht verstandelijke beperking de reden om meer bijeenkomsten in te zetten. 

(Genoemde redenen bij de andere casussen zijn 'maatwerk' of onbekend.)  

De bijeenkomsten duurden tussen 30 en 90 minuten en gemiddeld 60 minuten, zoals 

voorgeschreven in de handleiding. In tien van de 20 onderzochte casussen duurden de 

bijeenkomsten de voorgeschreven 60 minuten, in andere casussen korter of langer.  

In het merendeel van de casussen is de voorgeschreven volgorde van de bijeenkomsten 

ongeveer aangehouden. Bepaalde onderdelen worden de gehele training door behandeld. De 

5G's bijvoorbeeld komen bij alle gesprekken van de training aan bod. Ook wordt in bepaalde 

gevallen meer tijd genomen dan voorgeschreven voor de behandelde onderdelen en worden 

onderdelen ingezet op momenten dat een jongere daartoe een opening biedt – ook als dat 

vroeger is dan de handleiding voorschrijft. 
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Werkzame onderdelen in Fase 2 

Figuur 4.2 Werkzame onderdelen in Leren van Delict fase 2 trainingen (n=6) 

 

Bron: casusonderzoek 
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zekere mate ingezet. Uitzondering daarop vormen rollenspellen, externe sturing bij oefenen en 

de inzet van oefenweken. Verder valt op dat het expliciteren van gedachten, een element dat 

alleen in fase 1 wordt voorgeschreven, ook in fase 2 wordt ingezet. 

 

Aantal en duur bijeenkomsten in Fase 2 

In geen van de zes onderzochte casussen is het voorgeschreven aantal gesprekken (dertien) 

gevoerd. Het aantal gesprekken is gemiddeld veertien en varieert van tien tot zestien. In de helft 

van de gevallen is de gespreksduur het voorgeschreven aantal minuten. De duur van de 

gesprekken varieert van 30 tot 60 minuten en is gemiddeld ongeveer 45 minuten. Bij twee 

jongeren was er sprake van LVB problematiek en schrijft de handleiding meer en kortere 

gesprekken voor. De volgorde wordt in het merendeel van de gevallen ongeveer aangehouden.  

Interviews, landelijke focusgroep 

Om na te gaan of de bevindingen van het casusonderzoek representatief zijn voor de uitvoering 

van Leren van Delict op instellingsniveau hebben we een groepsinterview met een afvaardiging 

van alle trainers (en co-trainers) gehouden. Deze uitkomsten zijn voorgelegd aan 

programmacoördinatoren van alle JJI’s (dus ook van de JJI’s waar geen veldwerk heeft 

plaatsgevonden
33

). De uitkomsten staan samengevat in tabel 4.1.  

 

 

Tabel 4.1 Uitvoering werkzame elementen conform handleiding in de JJI’s 

Uitvoering conform handleiding  Mate waarin van toepassing 

in alle JJI’s 

Onderdelen   

5G's, delictanalyse, delictketen  ●●● 

Betrekken ouders (als die in beeld zijn) ●●○ 

Motiverende gesprekstechniek ●●○ 

Inzet onderdelen uit fase 2 in fase 1 ●○○ 

Technieken en middelen  

Instructie, werkboek, opdrachten, verbaliseren, expliciteren, positief bekrachtigen ●●● 

Inzet middelen fase 2 in fase 1 ●○○ 

Inzet rollenspelen en oefenweken in fase 2 ●○○ 

Aantal en duur   

Aantal gesprekken ●○○ 

Duur gesprekken  ●●○ 

Het aantal gevulde bolletjes geeft weer in hoeverre de genoemde reden van toepassing is op de JJI’s:  

○○○ in geen JJI, ●○○ in een of twee JJI’s, ●●○ in drie tot en met acht JJI’s, ●●● in alle JJI’s 

 

 

De bevindingen uit het casusonderzoek geven een goed beeld van de uitvoering van de 

interventie op landelijk niveau. Uit de interviews blijkt dat in alle JJI’s in fase 1 een delictanalyse 

wordt opgesteld met behulp van de 5G’s en de delictketen van Mulder. Ouders/verzorgers 

 
 
 

Noot 33 Met uitzondering van Amsterbaken. 
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worden – indien die een rol spelen in het leven van de jongere – betrokken in fase1. In de JJI’s 

waar fase 2 wordt uitgevoerd, worden zij niet standaard betrokken. De motivatie van jongeren 

wordt bevorderd met behulp van motiverende gesprekstechnieken als dit nodig is. Het verplichte 

karakter van fase 1 is een belangrijke externe motivator voor jongeren. In enkele JJI’s wordt in 

fase 1 al aandacht besteed aan onderdelen van fase 2: delictpreventieplan en generalisatie van 

het gedrag naar andere context. De meeste voorgeschreven technieken en middelen in fase 1 

en 2 worden ingezet met uitzondering van rollenspel en de inzet van oefenweken in fase 2.  

 

Met betrekking tot het aantal gesprekken stellen we een grote variatie vast ten opzichte van het 

aantal voorgeschreven gesprekken. Hetzelfde geldt voor de duur van de gesprekken. Het aantal 

en de duur van de gesprekken wordt aangepast aan het niveau van de jongere. Het is echter 

niet zo dat bij jongeren met een LVB standaard het aantal bijeenkomsten is verdubbeld. Of een 

bijeenkomst in twee bijeenkomsten wordt gesplitst, is afhankelijk van het te behandelen 

onderwerp, het ontwikkelingsniveau en de motivatie van de jongere. Daarnaast stellen we vast 

dat in sommige JJI’s extra gesprekken worden toegevoegd voor een uitdieping (bijvoorbeeld 

uitgebreider anamnese) of een toevoeging (bijvoorbeeld opstellen delictpreventieplan in fase 1, 

of het toevoegen van onderdelen uit een andere aanpak in fase 2 (bijvoorbeeld Slachtoffer in 

Beeld). De volgorde wordt in het merendeel van de gevallen ongeveer aangehouden. Bepaalde 

onderdelen worden de gehele training door behandeld. De 5G’s bijvoorbeeld komen bij alle 

gesprekken van de training aan bod. 

4.3 Redenen om af te wijken van de programmahandleiding 

Interviews, landelijke focusgroep 

In de vorige paragraaf zijn elementen benoemd waarbij trainers bij de uitvoering van Leren van 

Delict afwijken van de handleiding. We vroegen trainers in de vier onderzochte JJI’s tijdens de 

interviews over de casus waarom zij afweken van de handleiding. De genoemde redenen zijn 

vervolgens teruggekoppeld op het niveau van de JJI en op landelijk niveau (zie tabel 4.2). In de 

redenen om af te wijken onderscheiden we redenen die te maken hebben met de jongere, de 

interventie, de uitvoerders (trainer en co-trainer) en de organisatie 

 

 

Tabel 4.2  Redenen om af te wijken van de werkzame elementen in de programmahandleiding in de JJI’s 

Redenen om af te wijken van de programmahandleiding Mate waarin van 

toepassing in alle JJI’s 

Jongere   

(Verstandelijk/verbaal) beperkt ●●● 

Sociaal wenselijk gedrag  ●●● 

Motivatie jongere onvoldoende aanwezig ●●● 

Ouders buiten beeld ●●● 

Versnelde/verkorte versie, strafrestant ●●● 

Ouders niet gewenst (door jongere) ●●○ 

Zelf aanzet doen voor gedragsverandering, preventieplan (fase 1) ●●○ 

Niet open staan voor rollenspelen (fase 2) ●●○ 

Delict lang geleden  ●○○ 

Delict geen geweldscomponent  ●○○ 
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Interventie   

BOB, SOB, SVR uit delictketen van Mulder worden lastig gevonden, slechte aansluiting 

bij terminologie YOUTURN 

●●● 

Huiswerk: lastig of te kinderachtig (maatwerk nodig, bijv. samen of m.b.v. mentor ●●● 

Format (conclusies in) eindverslag niet helder & niet afgestemd  ●●● 

(Co-)trainer  

Achtergrond trainer ●●● 

Niet aan denken ouders te betrekken (fase 2) ●●○ 

Match jongere co-trainer (fase 2) ●○○ 

Organisatie, randvoorwaarden  

Co-trainers zijn niet aanwezig/beschikbaar ●●○ 

Ontbreken van vaste trainingsruimte ●○○ 

Specifieke visie JJI: toevoeging delictpreventieplan ●○○ 

Specifieke visie JJI: toevoeging anamnese, uitvoeriger scenario’s ●○○ 

Specifieke visie JJI : aandacht voor generalisatie  ●○○ 

Het aantal gevulde bolletjes geeft weer in hoeverre de genoemde reden van toepassing is op de JJI’s:  

○○○ in geen JJI, ●○○ in een of twee JJI’s, ●●○ in drie tot en met acht JJI’s, ●●● in alle JJI’s 

 

 

Jongere  

Het afstemmen van de interventie op het niveau en de problematiek van de jongere (maatwerk, 

responsiviteit) is voor de trainers in alle JJI’s een reden om af te wijken van de handleiding. 

Jongeren die (verstandelijk/verbaal) beperkt zijn vragen een aanpak op maat waarbij veel 

eenvoudiger wordt uitgelegd, veel wordt herhaald en veel gebruik wordt gemaakt van 

visualisering. De handleiding geeft handvatten voor deze speciale doelgroep maar de invulling 

van de trainers is naar hun zeggen net anders. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat sessies juist 

langer duren, of dat niet alle sessies in tweeën worden gesplitst of dat meer sessies helemaal 

niet nodig worden bevonden. Ook wordt de voorgeschreven volgorde losgelaten en worden 

elementen ingebracht wanneer daarvoor een opening is. Een aantal concepten (de BOB, SOB, 

etc.) (en daarmee opdrachten in de training) wordt door de trainer te moeilijk gevonden voor 

deze jongeren. In wisselende mate wordt bij deze groep bijvoorbeeld een mentor ingezet die 

samen met de jongere zijn huiswerkopdrachten maakt.  

 

Jongeren die sociaal wenselijk gedrag vertonen, vereisen een andere aanpak van doorvragen 

om tot de jongere door te dringen en de doelen van de training te bereiken. Als jongeren echt 

geen openheid willen geven over het delict, wordt de training stopgezet (dit gebeurt zelden). Bij 

sociaal wenselijk gedrag maken de trainers hierover een opmerking in het verslag van de 

delictanalyse.  

Wanneer jongeren voldoende zijn gemotiveerd is motiverende gesprekstechniek niet expliciet 

nodig gedurende de training. Trainers verschillen hierover echter van mening. Sommige trainers 

vinden dat motiverende gesprekstechnieken altijd worden ingezet, andere trainers zeggen dat 

het bij sommige jongeren echt niet nodig is. 

 

Wanneer jongeren een strafrestant hebben dat korter is dan fase 1 van Leren van Delict, wordt 

in alle JJI’s een versnelde of verkorte variant van de delictanalyse van Leren van Delict ingezet. 
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Sommige JJI’s hebben een voorkeur voor een versnelde variant (meerder sessies per week) en 

andere voor een verkorte variant (bijvoorbeeld alleen opstellen van de delictgeschiedenis en 

delictketen). Bij nog andere JJI’s hangt de inzet van een verkorte of versnelde training af van de 

praktische mogelijkheden (beschikbaarheid van trainers en mogelijkheden om twee sessies per 

week in te plannen). Tot slot wordt in sommige JJI’s in plaats van de delictanalyse uit Leren van 

Delict een andere delictanalyse gemaakt.  

 

Alle JJI’s vinden het betrekken van ouders belangrijk. Als ouders buiten beeld zijn, is dat niet 

mogelijk. Dit is het geval wanneer ouders in het buitenland verblijven, het contact met ouders is 

verbroken of wanneer ouders een slechte invloed op de jongere hebben en geen constructieve 

bijdrage kunnen leveren. De JJI’s gaan echter verschillend om met als een jongere zelf niet wil 

dat de ouders bij de presentatie aan het eind van fase 1 aanwezig zijn. In een enkele JJI is de 

wens van de jongere leidend, in andere JJI’s wordt toch gezocht naar een oplossing of wordt de 

aanwezigheid van de ouders ‘verplicht’ gesteld. Het is dan zaak om de jongere te overtuigen 

(motiveren) dat als de jongere met verlof gaat bij de ouders, het belangrijk is dat zij weten hoe de 

jongere tot een delict komt en het dus belangrijk is dat ze bij de presentatie aanwezig zijn. Ook 

komt het voor dat ouders niet willen of kunnen. Het is meestal taak van de behandelcoördinator 

om ouders op de hoogte te stellen of te overtuigen. In sommige JJI’s worden daarbij ook derden 

ingeschakeld zoals een ouderbegeleider of een imam. Voor het niet betrekken van ouders (of 

verzorgers) bij fase 2 gelden andere redenen (zie ‘trainer’). Overigens is het informeren van de 

ouders over Leren van Delict in alle onderzochte JJI’s een taak van de behandelcoördinator. 

Vaak komt dit aan bod bij de bespreking van het perspectiefplan
34

 van de jongere.  

 

Bij de presentatie worden in alle JJI’s in sommige gevallen ook anderen betrokken. Op verzoek 

van de jongere sluit regelmatig 'iemand van school' aan. Wanneer de jongere aan het eind van 

zijn detentie zit (in een enkele JJI ook wanneer hij vroeger in zijn traject zit) sluiten wanneer 

mogelijk ook begeleiders van JR of STP aan. 

 

Wanneer jongeren in fase 1 zelf een aanzet geven richting gedragsverandering (bijvoorbeeld 

vervangen van storende gedachten door helpende gedachten), of richting terugvalpreventie (wat 

kunnen anderen doen om mij te helpen of wat kan ik anders doen de volgende keer) wordt hier 

in alle JJI’s op ingegaan.  

 

In een enkele JJI wordt verder genoemd dat niet alle jongeren open staan voor rollenspelen. In 

reactie hierop worden motiverende gesprekstechnieken ingezet om de jongeren alsnog over te 

halen om mee te doen, deze zijn echter niet altijd toereikend.  

 

Wanneer het delict lang geleden is, wordt de confrontatie van de jongere met het door hem 

gepleegde delict soms lastig.  

 

Tot slot, wanneer het delict geen geweldscomponent omvat, kan dit de uitvoering van Leren van 

Delict bemoeilijken omdat er bij een niet-geweldsdelict vaak een van de 5G’s, namelijk ‘gevoel’ 

 
 
 

Noot 34 Perspectiefplan bespreking: 3 maandelijks overleg over de behandeling van de jongere met onder andere de 

behandelcoördinator, mentor, jongere en ouder(s). 
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ontbreekt. Bij delicten zonder agressiecomponent zijn jongeren vaak meer berekend en is er 

geen ‘gevoel’ voorafgaand aan het delict wat kan worden geanalyseerd. Het 5G model is 

daardoor minder toepasselijk. Het komt echter weinig voor dat een jongere geen geweldsdelict 

heeft gepleegd (zie hoofdstuk 3 over doelgroep).  

 

Interventie 

Een aantal onderdelen van de interventie wordt moeilijk gevonden. De terminologie van de 

interventie sluit niet op alle punten aan bij de terminologie die de jongere kent uit YOUTURN. 

Het gaat om de termen die worden gebruikt in de delictketen van Mulder: BOB (behoefte aan 

onmiddellijke bevrediging), SOB (denkfouten en schijnbaar onbelangrijke beslissingen) en VRS 

(verhoogd risico situatie). In alle JJI’s speelt het dat jongeren soms moeite hebben met deze 

begrippen, ook de normaal begaafde jongeren. In enkele JJI’s geven ook sommige  trainers aan 

hiermee moeite te hebben waardoor ze het niet goed kunnen uitleggen. Deze onderdelen komen 

dan doorgaans wel (kort) aan bod maar worden gesimplificeerd of anders ingevuld, bijvoorbeeld 

aan de hand van de 5G’s.  

 

Opdrachten en huiswerk in fase 1 worden soms te moeilijk gevonden. De omschrijving van de 

huiswerkopdrachten is moeilijk en vergt veel tijd. Opdrachten moeten daarom soms samen 

worden gemaakt. In een JJI is het werkboek om die reden aangepast.  

In fase 2 worden de opdrachten en oefeningen daarentegen te kinderachting gevonden. De 

filmpjes op de DVD spreken de doelgroep niet aan. De trainers maken als alternatief zelf 

opdrachten en bedenken zelf oefeningen.  

 

Het format voor het verslag van de delictanalyse aan het eind van fase 1 vinden meerdere 

trainers niet helder en niet afgestemd op andere verslagen in de JJI. Het is vooral niet duidelijk 

wat er in het onderdeel conclusies moet worden vermeld
35

. De verslagen zien er daarom ook 

heel verschillend uit. Vooral aan de conclusies wordt een verschillende invulling gegeven: in het 

ene verslag worden specifieke leerdoelen gerelateerd aan Leren van Delict genoemd en in 

andere verslagen meer algemene leerdoelen. In een enkel geval is de conclusie zo abstract dat 

er geen leerdoelen in staan. De conclusie wordt overgenomen in de verlofaanvraag. Enkele 

trainers maken de conclusie uit privacyoverweging voor de jongere minder expliciet. Zij houden 

er rekening mee dat advocaten van slachtoffers de verlofaanvraag van de jongere met de 

conclusie in handen krijgen en zodoende door anderen kunnen worden gelezen. 

 

(Co-)trainer 

De opleiding en ervaring van de trainer lijkt van invloed te zijn op de invulling van de training en 

vooral op ‘extra’s’ die worden ingezet. Zo blijkt bijvoorbeeld dat therapeuten – in vergelijking met 

trainers die geen therapeut zijn – eerder geneigd zijn om in fase 1 ook al in te zetten op 

gedragsverandering. Bepaalde trainers vinden het vanuit hun achtergrond belangrijk een 

levenslijn op te nemen in de training. Een ander voorbeeld is dat trainers die bezig zijn met een 

HKZ-opleiding geneigd zijn meer getrouw journaalboeken bijhouden.  

 

 
 
 

Noot 35 We merken op dat dit op het moment van schrijven mogelijk deels is opgelost doordat de verlofaanvraag in IFM 

nu de zelfde kopjes bevat als het Leren van Delict verslag. 



 

 
 

 54 RAPPORT | Procesevaluatie Leren van Delict | DSP-groep 

Het betrekken van ouders (of verzorgers) bij de eindpresentatie van fase 2 gebeurt in de JJI’s 

waar fase 2 wordt gegeven weinig tot niet omdat de trainer dit niet nodig of –in een enkel geval- 

niet wenselijk vindt. Zij geven aan dat het bij de afsluitende bijeenkomst van fase 2 om een 

evaluatie gaat en niet om een presentatie. Het gaat hier om een veranderingsproces van de 

jongere en een presentatie aan de ouders kan dit proces verstoren. De handleiding schrijft 

echter voor dat ouders hierbij betrokken worden.  

 

In een enkele JJI bleek de inzet van co-trainers in fase 2 storend voor het verloop van de 

training. Jongeren gebruikten de training om één op één dingen met mentor – tevens co-trainer – 

te bespreken, die niet tot training behoren. Incidenten die op de groep gebeuren, kunnen ook 

interfereren bij een trainingssessie. De co-trainer is niet altijd de mentor. De handleiding is niet 

eenduidig over of de co-trainer ook de mentor van de jongere op de groep moet zijn. In de 

handleiding is aangeven dat de co-trainer een groepsleid(st)er is die de rol van mentor op zich 

neemt. 

 

Organisatie, randvoorwaarden 

Een belangrijke organisatorische reden om af te wijken van de voorgeschreven uitvoering van 

fase 2 van Leren van Delict is dat er geen co-trainers beschikbaar of inzetbaar zijn. In enkele 

JJI’s zijn er geen getrainde co-trainers (meer) beschikbaar op de groep van de jongeren (door 

bijvoorbeeld interne personeelsverschuivingen). In andere JJI’s zijn er voldoende co-trainers 

beschikbaar, maar is het roostertechnisch lastig om co-trainers structureel in te roosteren voor 

een training. Als gevolg van de niet beschikbaarheid van co-trainers vervallen sessies of wordt 

er gewacht met het geven van fase 2.  

 

Tot slot hebben enkele JJI’s een ‘eigen visie’ op de uitvoering van Leren van Delict, waardoor 

aan de interventie iets extra’s wordt toegevoegd. In één JJI wordt standaard een 

delictpreventieplan opgesteld ter voorbereiding van de presentatie aan het einde van fase 1. 

Daar is in de instelling een format voor ontwikkeld. In de presentatie kan daardoor aan bod 

komen wat de omgeving kan doen om de jongere te helpen niet weer de fout in te gaan. In de 

presentatie wordt niet alleen de delictketen gepresenteerd, maar ook het preventieplan.  

 

In een andere JJI zijn er door hoofd Behandeling hogere eisen gesteld aan de delictanalyse dan 

die gelden vanuit de ‘standaard’ van Leren van Delict. Daarom wordt een uitgebreide anamnese 

toegevoegd waarin de situatie ten tijde van het delict uitvoerig uiteen wordt gezet. Dit onderdeel 

komt uitvoeriger aan bod dan in Leren van Delict. Ook het onderdeel ‘scenario’s’ komt 

uitvoeriger aan bod dan in de handleiding omschreven. 

In dezelfde instelling wordt ook, vanuit de visie van de instelling/ het hoofd behandeling, 

aangestuurd op de toepassing van generalisatie in fase 1. Het gaat dan om generalisatie naar 

groep, school en buiten. Of het mogelijk is deze stap te maken, is afhankelijk van de 

mogelijkheid van de jongere (cognitief functioneren, inzicht en motivatie).  

 

Werkzame elementen volgens uitvoerders 

We merken op dat volgens de trainers en de programmacoördinatoren naast deze genoemde 

werkzame elementen ook de volgende elementen bijdragen aan een succesvolle uitvoering van 

Leren van Delict:  
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 De presentatie waarin de jongere aan ouders, mentor, behandelverantwoordelijke en 

eventuele andere betrokken zijn delictketen presenteert. Wie hierbij aanwezig is, verschilt 

per casus en per JJI. 

 Confrontatie van de jongere met zijn gedrag voor- en tijdens het delict.  

 De duidelijke structuur van fase 1.  

 

De trainers en programmacoördinatoren benadrukken ook het belang van het betrekken van 

ouders/verzorgers – als die in beeld zijn. Als de jongere met verlof gaat bij de ouders/verzorgers 

is het van belang dat zij inzicht hebben in de delictketen van de jongere.  

4.4 Waarborgen programma-integriteit binnen JJI 

 

Bewaken programma-integriteit 

In iedere JJI dient er een programmacoördinator te zijn die de programma-integriteit in de JJI bewaakt aan 

de hand van de volgende acties: 

 Journaalboeken (bijgehouden door trainers, ingezien door de programmacoördinator, bevindingen 

ingebracht in intervisie of supervisie). 

 Intervisie en supervisie in de JJI’s. 

 Uitwisseling tijdens landelijke bijeenkomsten voor programmacoördinatoren. 

 

Bron: handleiding Leren van Delict 

Interviews  

De handleiding beschrijft diverse acties waarmee de programma-integriteit kan worden 

gewaarborgd. Aan de programmacoördinatoren en trainers van de vier onderzochte JJI’s is 

gevraagd in hoeverre deze acties worden uitgevoerd. De uitkomsten zijn samengevat in figuur 

4.3. 

 

 

Figuur 4.3 Waarborgen programma-integriteit in Leren van Delict (n=4) 

 

Bron: interviews 

 

 

De journaalboeken worden in een JJI in principe bijgehouden, maar dit lukt niet altijd bij iedere 

sessie. In twee JJI’s zijn er enkele willekeurige trainers die journaalboeken bijhouden, maar niet 

bij iedere sessie/voor iedere sessie apart. In de vierde instelling worden geen journaalboeken 

bijgehouden. In geen van de JJI’s  worden journaalboeken gebruikt voor supervisie. In twee van 
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de vier onderzochte JJI’s is er structureel intervisie. In een derde JJI is er ook intervisie, maar 

gaat deze frequent niet door. In de vierde JJI is er geen intervisie. In één JJI wordt de intervisie 

voor alle interventies samen gehouden. Supervisie wordt gegeven in een instelling, maar het 

gaat hier om supervisie die wordt gegeven door het hoofd behandeling, niet door de 

programmacoördinator. In drie instellingen wordt geen supervisie gegeven. Alle 

programmacoördinatoren zeggen dat zij doorgaans deelnemen aan de halfjaarlijkse landelijke 

bijeenkomst. In die bijeenkomst wisselen zij informatie uit over de uitvoering van de interventie 

met de andere programmacoördinatoren en de landelijke programmacoördinator. De landelijke 

programmacoördinator bevestigt dat de deelname van programmacoördinatoren aan de 

halfjaarlijkse landelijke dagen doorgaans goed is.  

Interviews, landelijke focusgroep 

Uit de groepsinterviews per JJI en uit het focusgesprek met alle programmacoördinatoren blijkt 

dat niet in alle JJI’s structureel intervisie en supervisie wordt gegeven (zie tabel 4.3). In geen van 

de JJI’s worden journaalboeken standaard ingevuld, ingezien door de programmacoördinator en 

als input gebruikt voor intervisie en/of supervisie.  

 

 

Tabel 4.3 Waarborgen programma-integriteit conform handleiding in de JJI’s 

Waarborgen conform handleiding  Mate waarin van toepassing 

in alle JJI’s 

Journaalboeken ●○○ 

Intervisie  ●●○ 

Supervisie ●○○ 

Uitwisseling landelijke dagen  ●●● 

Het aantal gevulde bolletjes geeft weer in hoeverre de genoemde reden van toepassing is op de JJI’s:  

○○○ in geen JJI, ●○○ in een of twee JJI’s, ●●○ in drie tot en met acht JJI’s, ●●● in alle JJI’s 

 

 

Meer uitgebreid dan in de handleiding beschreven, is invulling gegeven aan de landelijke 

begeleiding. Er is een landelijke programmacoördinator (niet vermeld in de handleiding) en een 

landelijke programmacommissie (conform handleiding) die ook wel landelijke stuurgroep wordt 

genoemd. De landelijke programmacoördinator is een van de gedragswetenschappers van de 

commissie. Ze koppelt informatie tussen de stuurgroep en de werkvloer en stuurt (via) 

programmacoördinatoren in de instellingen aan op een programma-integere uitvoering van 

Leren van Delict. De stuurgroep gaat over aanpassingen van de interventie Leren van Delict, de 

opleiding die wordt gegeven aan (toekomstige) trainers en co-trainers en algemeen beleid 

omtrent doorontwikkeling. De commissie bestaat uit vijf personen, waaronder (o.a.) opleiders en 

de landelijke programmacoördinator Leren van Delict. 

De landelijke programmacoördinator organiseert tweejaarlijks bijeenkomsten voor programma-

coördinatoren uit de JJI’s. Deze worden doorgaans goed bezocht. Landelijke terugkomdagen 

voor trainers worden niet georganiseerd. (Zie verder hoofdstuk 6.) 
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4.5 Redenen om af te wijken van de programmahandleiding 

Interviews, landelijke focusgroep 

De redenen waarom de programma-integriteit niet wordt gewaarborgd conform de handleiding 

zijn divers en hebben vooral te maken met organisatie en randvoorwaarden (zie tabel 4.4).  

 

Tabel 4.4 Redenen om af te wijken van de programma-integriteit acties in de programmahandleiding in de 

JJI’s 

Redenen om af te wijken van de programmahandleiding Mate waarin van 

toepassing in alle JJI’s 

Organisatie, randvoorwaarden  

Bijhouden journaalboeken wordt niet nodig gevonden ●○○ 

Organisatie, randvoorwaarden  

Supervisie wordt lastig gevonden omdat deze moet worden gegeven aan directe 

collega’s 

●●○ 

Supervisie wordt niet nodig gevonden ●●○ 

In de praktijk zijn er veel deelnemers afwezig waardoor de intervisie wordt afgezegd ●○○ 

Intervisie wordt niet gefaciliteerd (o.a. roostertechnisch) ●○○ 

Intervisie wordt niet nodig gevonden ●○○ 

Het aantal gevulde bolletjes geeft weer in hoeverre de genoemde reden van toepassing is op de JJI’s:  

○○○ in geen JJI, ●○○ in een of twee JJI’s, ●●○ in drie tot en met acht JJI’s, ●●● in alle JJI’s 

 

 

Het bijhouden van journaalboeken wordt niet nodig gevonden. De interventie stelt eisen aan de 

verslaglegging, vooral de journaalboeken, die niet realistisch zijn voor het werken in de JJI’s, 

aldus de trainers. Men vindt het veel werk en dubbelop naast de eigen aantekeningen. De eigen 

aantekeningen en de flappen (en/of foto’s van de flappen) tijdens de bijeenkomsten worden 

nuttiger gevonden voor het maken van het verslag van de delictanalyse in fase 1 dan de 

journaalboeken. 

 

In de JJI’s waar geen supervisie wordt gegeven, zijn de programmacoördinatoren zoekende hoe 

vorm te geven aan de supervisie. Wat lastig wordt gevonden is dat supervisie moet worden 

gegeven aan directe collega’s. Zij zijn geen leidinggevende van die collega’s. We merken op dat 

dit conform handleiding is. De handleiding stelt niet als eis dat de programmacoördinator 

leidinggevende is, wel dient deze ervaring te hebben in het coachen van medewerkers. In een 

JJI wordt supervisie gegeven door het hoofd behandeling (wel een leidinggevende, geen 

programma-coördinator). Daarnaast wordt ook de urgentie niet in alle JJI’s even sterk gevoeld 

om supervisie te geven (en te ontvangen). Het wordt niet nodig gevonden omdat er met collega’s 

onderling al veel overleg is. 

 

Intervisie wordt vanwege praktische organisatorische problemen vaak gecanceld en/of krijgt 

geen voorrang. In een enkele JJI is er roostertechnisch geen ruimte gelaten voor intervisie. In 

een andere JJI is het team trainers zo groot dat het praktisch niet haalbaar is iedereen bijeen te 

krijgen. In enkele andere JJI’s wordt er wel intervisie georganiseerd, maar wordt deze vaak 

afgezegd vanwege afwezigheid van collega’s (onder andere door incidenten op de groep, 
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zwangerschapsverlof). In weer een andere JJI leent de samenstelling van het team trainers zich 

minder goed voor intervisie. In één instelling wordt interventie-overstijgende intervisie gegeven. 

Een bijkomend lastig punt is hoe de intervisie te doseren. In meerdere JJI’s worden door trainers 

maar 1 of 2 trainingen gegeven per jaar. Het is niet zinnig hierover vaker bij elkaar te komen. 

 

In het algemeen wordt opgemerkt dat er veel overleg is tussen trainers onderling, ook bij 

problemen in de uitvoering. Daarnaast kunnen mogelijke problemen bij het geven van de training 

ook worden besproken in het PMO en/of met de behandelcoördinator. Dit geldt voor alle 

instellingen.  
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5 Uitvoerders van de interventie 

In dit hoofdstuk staan de voorwaarden die worden gesteld aan de uitvoerders van de interventie 

centraal. De informatie is afkomstig uit de interviews met programmacoördinatoren, de 

groepsinterviews met trainers en co-trainers, en de focusgroep met programmacoördinatoren. 

5.1 Voorwaarden aan de uitvoerders 

De interventie schrijft een aantal voorwaarden voor waaraan de uitvoerders van Leren van Delict 

dienen te voldoen. Trainers die voldoen aan deze voorwaarden worden in staat geacht de 

interventie te kunnen uitvoeren zoals beoogd.  

 

Voorwaarden aan de uitvoerders van de interventie: 

 Trainers dienen te beschikken over een universitaire opleiding, zijn werkzaam als 

gedragswetenschapper en hebben de trainersopleiding Leren van Delict gevolgd. 

 Trainers dienen deel te nemen aan intervisie en supervisie binnen de JJI’s en deel te nemen aan de 

jaarlijkse landelijke dag voor trainers, programmacoördinatoren en opleiders. 

 Co-trainers hebben bij voorkeur een Hbo-opleiding, zijn werkzaam als groepsleider en hebben de co-

trainers opleiding Leren van Delict gevolgd. 

 Co-trainers dienen deel te nemen aan de jaarlijkse opfrisdagen die binnen de JJI’s worden 

georganiseerd.  

Bron: handleiding Leren van Delict 

5.2 Mate waarin uitvoerders voldoen aan voorwaarden 

Het aantal trainers en co-trainers dat heeft deelgenomen aan de groepsinterviews verschilt per 

JJI. Zoals in 1.4 is aangegeven, is een delegatie van minimaal twee trainers en twee co-trainers 

– indien beschikbaar – geïnterviewd.  

 

Interviews  

Alle geïnterviewde trainers voldoen aan de opleidingseisen uit de handleiding (zie kader en 

figuur 5.1); zij zijn gedragswetenschapper en hebben de opleiding Leren van Delict gevolgd. 

Bijna alle trainers zijn momenteel ook behandelcoördinator van een of meerdere groepen. In één 

JJI geven de trainers ook andere interventies, maar zijn niet verbonden aan een groep als 

behandel-coördinator. In die JJI zijn er aparte teams van gedragswetenschappers die 

interventie/behandeling geven en aparte teams van gedragswetenschappers die 

behandelcoördinator zijn. Op een uitzondering na is iedereen op dit moment gecertificeerd, deze 

trainer geeft momenteel geen trainingen meer.
36

 Zoals eerder aangegeven in hoofdstuk 4 krijgen 

de trainers niet standaard supervisie en intervisie.  

  

 
 
 

Noot 36 Eén andere trainer zegt dat het certificaat is vervallen omdat de herhalingsdag niet is doorgegaan. Omdat ze 

wel voldoet aan de eis ‘recent training te hebben gegeven’, hebben we het antwoord toch beschouwd als '+'.  
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Er is tot nu toe in geen enkele JJI een jaarlijkse terugkomdag voor trainers georganiseerd. De 

ervaring van de trainers is verschillend, lopend van één training tot 15 trainingen de afgelopen 

twee jaar (vanaf 2012).  

 

 

Figuur 5.1 Mate waarin trainers voldoen aan voorwaarden (n=11) 

 

Bron: interviews  

 

 

De drie co-trainers die hebben deelgenomen aan de groepsinterviews hebben de opleiding 

Leren van Delict gevolgd. Eén van de drie co-trainers heeft een Hbo-opleiding. Dit heeft de 

voorkeur maar is geen vereiste. De co-trainers zijn allemaal groepsleiders. Ze zijn allen 

gecertificeerd. Tot nu toe is geen jaarlijkse opfrisdag voor co-trainers/mentoren, samen met de 

trainers georganiseerd. (Deze dient te worden georganiseerd door de programmacoördinator.) 

Het aantal trainingen waarbij ze als co-trainer hebben meegedraaid, varieert tussen twee en acht 

trainingen. We merken op dat in meerdere casussen bleek dat de co-trainer niet de mentor van 

de jongere is. Dit is volgens de handleiding in principe de bedoeling, maar in de praktijk niet 

realiseerbaar (en in specifieke gevallen niet wenselijk). 

 

Interviews, Landelijke focusgroep  

Op basis van de terugkoppeling in de focusgroep met alle programmacoördinatoren stellen we 

vast dat de bevindingen in de vier JJI’s representatief zijn voor de situatie in alle JJI’s (zie tabel 

5.1). 
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Tabel 5.1 Mate waarin uitvoerders voldoen aan voorwaarden in de JJI’s 

Uitvoering conform handleiding  Mate waarin van toepassing 

in alle JJI’s 

Selectie en opleidingseisen trainers  

Opleiding Leren van Delict ●●● 

Trainer heeft universitaire opleiding ●●● 

Trainer is gedragswetenschapper 

 

●●● 

Eisen scholing en begeleiding trainers  

Trainer is gecertificeerd ●●● 

Trainer krijgt supervisie  ●○○ 

Jaarlijkse terugkomdag voor alle opleiders, coördinatoren en trainers ○○○ 

Selectie en opleidingseisen co-trainers  

Opleiding Leren van Delict ●●● 

Co-trainer is groepsleider ●●● 

Eisen scholing en begeleiding co-trainers  

Co-trainer is gecertificeerd ●●● 

Jaarlijkse opfrisdag voor trainers en co-trainers ○○○ 

Het aantal gevulde bolletjes geeft weer in hoeverre de genoemde reden van toepassing is op de JJI’s:  

○○○ in geen JJI, ●○○ in een of twee JJI’s, ●●○ in drie tot en met acht JJI’s, ●●● in alle JJI’s 

 

5.3 Gewenste aanpassingen aan voorwaarden voor uitvoerders 

Interviews  

Aan de geïnterviewde programmacoördinatoren en trainers is gevraagd of de scholing van de 

trainers en co-trainers voldoende is voor de uitvoering van Leren van Delict, en zo nee wat 

gewenste en/of noodzakelijke aanpassingen zijn. De uitkomsten zijn samengevat in tabel 5.2. 

Knelpunten omtrent intervisie en supervisie zijn besproken in hoofdstuk 4. 

 

 

Tabel 5.2 Knelpunten en gewenste aanpassingen opleiding volgens alle JJI’s 

Knelpunten en gewenste aanpassingen  Genoemd in JJI’s 

casusonderzoek 

Trainers   

Bij het geven van de opleiding wordt geen rekening gehouden met achtergrond 

van de trainer  

●●● 

Behoefte aan verdieping  
●●○ 

Opleiding biedt trainers onvoldoende houvast voor het geven van de training; te 

weinig koppeling met theorie en uitgangspunten van Leren van Delict  

●○○ 

Opleiding biedt trainers onvoldoende houvast voor het geven van fase 2 ●○○ 

Behoefte aan terugkomdagen ●●○ 

Eisencertificering onduidelijk ●○○ 
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Co- trainers   

Opleiding biedt co-trainers onvoldoende houvast wanneer er veel tijd zit tussen 

de opleiding en de (eerste) training 

●●○ 

Behoefte aan nascholing ●●○ 

Het aantal gevulde bolletjes geeft weer in hoeverre de genoemde reden van toepassing is op de JJI’s:  

○○○ in geen JJI, ●○○ in een of twee JJI’s, ●●○ in drie tot en met acht JJI’s, ●●● in alle JJI’s 

 

 

Trainers 

Het merendeel van de trainers vindt de opleiding goed. De opleiding biedt hen voldoende 

houvast voor het geven van de training. Enkele trainers (uit enkele JJI’s) vinden dat de opleiding 

niet voldoende handvatten biedt voor het geven van de training. Kritiekpunten zijn dat er te veel 

aandacht uitgaat naar het oefenen, doen, en te weinig aandacht naar de theorie en 

uitgangspunten van Leren van Delict en verdieping (zie ook verdieping).  

 

Volgens de geïnterviewde trainers zijn de volgende aanpassingen in de training gewenst: 

 In de opleiding dient rekening te worden gehouden met het startniveau en/of de achtergrond 

van de cursist. Een pas afgestudeerde gedragswetenschapper heeft bijvoorbeeld meer 

behoefte aan motiverende gesprekstechnieken dan iemand die al lang in het vak zit.  

 Er is bij de trainers behoefte aan meer verdieping. De opleiders merken hierover op dat er 

een groot contrast is tussen de opleiding Leren van Delict (vier dagen) en bijvoorbeeld 

opleiding tot therapeut (jaren). Leren van Delict is een interventie en geen therapie en de 

opleiding moet ook in dit perspectief worden gezien, aldus de opleiders. De 

programmacoördinatoren zijn het er niet over eens of de verdiepingsslag in de opleiding of 

in de JJI’s zelf vorm moet krijgen.  

 De opleiding biedt te weinig handvatten met betrekking tot fase 2. De opleiding is vooral 

gericht op de uitvoering van fase 1. Fase 2 laat meer open. Om fase 2 op een goede manier 

uit te voeren, putten de trainers vooral uit hun achtergrond en ervaring als GZ-psycholoog 

en/of therapeut.  

 

Daarnaast wordt door het merendeel van de respondenten de behoefte aan terugkomdagen 

voor trainers en co-trainers genoemd. De opleiders en de landelijke programmacoördinator 

geven aan dat het tot nu toe praktisch niet haalbaar is gebleken om dit te organiseren. Er zijn in 

de JJI’s naar verhouding veel gedragswetenschappers die de training geven en in meerdere 

JJI’s geldt hetzelfde voor de co-trainers. Het is praktisch en financieel niet haalbaar om alle 

trainers en co-trainers op een zelfde dag vrij te roosteren.  

 

De eisen met betrekking tot de certificering zijn niet bij alle trainers duidelijk. In bijna alle JJI’s 

houdt de programmacoördinator in de gaten of er certificaten verlopen. Het is voor meerdere 

trainers onduidelijk welke rol Stichting 180 hierbij speelt.  

 

Tot slot merken de landelijke programmacoördinator en de opleiders op dat ervaring met het 

geven van Leren van Delict een duidelijke rol speelt. Zij vinden dat naarmate een trainer meer 

trainingen geeft, hij of zij ook meer bereikt in de training. Zij stellen daarom voor dat een 

pasgeschoolde trainer niet meteen de training bij de zwaarste doelgroep geeft en dat de eerste 
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trainingen onder supervisie worden uitgevoerd. Enkele geïnterviewde trainers geven dit zelf ook 

aan. 

 

Co-trainers 

Voor de co-trainer (die een korte training krijgt) is de opleiding voldoende voor het uitvoeren van 

Leren van Delict. Dit geldt echter niet wanneer er veel tijd zit tussen de opleiding en het geven 

van de eerste training als co-trainer. In dat geval is de training niet toereikend. Ook wanneer er 

weinig trainingen worden gegeven, zakt kennis relatief snel weg.  

 

De opleiders geven aan dat het opvalt dat er met betrekking tot ervaring grote verschillen zijn 

tussen de co-trainers die de opleiding volgen. Groepsleiding die bijvoorbeeld ook TOP-

bijeenkomsten (voorheen Equip en Tip) in het kader van YOUTURN geven, zijn meer ingevoerd 

in de concepten en terminologie. Ook voor de co-trainers geldt dat er bij de opleiding rekening 

dient te worden gehouden met de achtergrond van de cursist.  

 

Er is bij de co-trainers en programmacoördinatoren behoefte aan herhalingsdagen of 

opfrisdagen. Dit punt is genoemd in enkele JJI’s en in de focussessie. Recent zijn 

herhalingsdagen gecanceld omdat er te weinig aanmeldingen waren. Daaruit concluderen we 

dat niet alle co-trainers de behoefte hebben aan herhalingsdagen en/of dat er praktische 

problemen zijn om aan deze dagen deel te nemen. 
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6 Organisatie (context) 

In dit hoofdstuk gaan we in op de mate waarin wordt voldaan aan de voorwaarden voor de 

organisatie en het personeel volgens de handleiding en de plaats van Leren van Delict in de 

behandeling van de jongeren. De informatie is gebaseerd op het interview met de landelijk 

coördinator, de interviews met programmacoördinatoren, de groepsinterviews met trainers en 

behandelcoördinatoren en de uitkomsten van de landelijke focusgroep. 

6.1 Voorwaarden voor de organisatie 

De handleiding beschrijft een aantal organisatorische randvoorwaarden dat op orde dient te zijn 

voor een goede implementatie van Leren van Delict. 

 

Voorwaarden aan de organisatie: 

 Er dient voldoende draagvlak te zijn bij de directie en het managementteam van de JJI.  

 Er dient vooraf voldoende informatie gegeven te worden over welke activiteiten van medewerkers 

worden verwacht tijdens het invoeren van de interventie (invullen van vragenlijsten, bijhouden van 

registraties, uitvoeren van evaluaties etc.).  

 Er moet aandacht worden besteed aan het voorlichten van alle medewerkers uit de organisatie over het 

beleid en de plannen die gemaakt zijn. 

 De organisatie, faciliteiten en de financiële randvoorwaarden moeten in orde zijn. In de begroting van de 

inrichting dient dan ook rekening te worden gehouden met de kosten die het invoeren van de trainingen, 

inclusief de opleiding van trainers en co-trainers, beloningsbeleid, tijdinvestering, extra formatie etc. met 

zich meebrengt. 

 Het wordt aanbevolen om de ontwikkeling en voortgang van de implementatie tenminste één maal per 

jaar te agenderen bij teamvergaderingen.  

Bron: handleiding Leren van Delict 

6.2 Mate waarin organisaties voldoen aan voorwaarden 

Interviews, landelijke focusgroep 

In het interview met de vier programmacoördinatoren hebben we de scores in de ForCa 

Quickscan gebruikt als uitgangspunt voor het bespreken van de implementatie van de 

interventie. Uit de Quickscan van de vier JJI’s bleek dat zich vooral knelpunten voordoen met 

betrekking tot organisatie en personeel (zie bijlage 4). De uitkomsten zijn vervolgens besproken 

in de groepsgesprekken en in de focusgroep met alle programmacoördinatoren (zie tabel 6.1).
37

  

 

  

 
 
 

Noot 37  De uitkomsten van de QuickScan zijn niet op een andere manier gebruikt in de procesevaluatie. De 

programmacoördinatoren gaven aan dat ze het lastig vonden de QuickScan in te vullen. De antwoorden waren naar hun 

mening net te algemeen waardoor ze een nuance niet kwijt konden. Bovendien vonden programmacoördinatoren het 

lastig de situatie voor de hele interventie Leren van Delict in te vullen omdat de situatie ten aanzien van fase 1 er anders 

uitziet dan voor fase 2. 
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Tabel 6.1 Knelpunten met betrekking tot voorwaarden aan organisaties in de JJI’s 

 Genoemd in JJI’s 

Er zijn niet altijd voldoende faciliteiten (ruimtes, materiaal) beschikbaar voor de 

uitvoering van de interventie 

●●○  

Er zijn niet altijd voldoende geschoolde trainers en co-trainers in de JJI voor de 

uitvoering van de interventie 

●●○  

Trainers hebben niet altijd voldoende tijd voor de uitvoering van de interventie, 

supervisie en intervisie, en opleiding 

●●○ 

Co-trainers hebben niet altijd voldoende tijd voor de uitvoering van de interventie, 

en opleiding 

●●○ 

Het is niet altijd duidelijk welke activiteiten van medewerkers verwacht worden, 

gerelateerd aan het uitvoeren van de interventie 

○○○ 

Het aantal gevulde bolletjes geeft weer in hoeverre de genoemde reden van toepassing is op de JJI’s:  

○○○ in geen JJI, ●○○ in een of twee JJI’s, ●●○ in drie tot en met acht JJI’s, ●●● in alle JJI’s 

 

 

In alle JJI’s geven programmacoördinatoren aan niet voldoende te worden gefaciliteerd voor de 

uitvoering van Leren van Delict. De knelpunten verschillen per JJI.  

 

Facilitaire voorzieningen 

In de helft van de JJI’s zijn er onvoldoende facilitaire voorzieningen. De situatie is uitvoerbaar, 

maar niet optimaal georganiseerd. Er worden (vaste) ruimtes gemist waardoor het zoeken is 

naar beschikbare ruimtes en het trainingsmateriaal steeds moet worden verplaatst. Uitgangspunt 

dat het er toe doet in welke omgeving een behandeling wordt gegeven wordt niet ter harte 

genomen. Het is voor jongens onwenselijk om in dezelfde ruimte school en interventies te krijgen 

zoals nu gebeurt, aldus een programmacoördinator. In één JJI wordt daarnaast ook materiaal 

gemist. Bij de invoering van de interventie waren bij de meeste JJI’s de facilitaire voorzieningen 

nog niet geregeld. De trainers hadden een opleiding gekregen, de interventies waren er, maar 

de voorzieningen nog niet. 

 

(On)voldoende trainers- en co-trainers in de JJI 

In alle JJI’s is een programmacoördinator (zie tabel 6.2), echter niet in alle JJI’s vervult de 

programmacoördinator de taken die de handleiding opnoemt: bewaken van de programma-

integriteit, verzorgen van begeleiding van trainers en intervisiebijeenkomsten. 

In alle JJI’s wordt voldaan aan de voorwaarde van minimaal twee trainers. Maar co-trainers zijn 

er volgens de programmacoördinatoren niet voldoende in alle JJI’s. Wenselijk (en aanbevolen in 

de handleiding) is dat er op elke groep twee co-trainers beschikbaar zijn. Door het verloop onder 

groepsleiders en personeelsverschuivingen (tussen groepen) is dit lastig te realiseren. De 

verwachting is dat dit vanwege de geplande reorganisaties de komende periode een knelpunt 

blijft. Daarom kiezen sommige JJI’s ervoor om nu geen co-trainers te trainen, dit is volgens de 

programmacoördinator niet efficiënt.  

In één van de andere onderzochte JJI’s speelt overigens het omgekeerde. Daar zijn co-trainers 

getraind, maar zijn er nog geen fase 2-trajecten geweest waarop ze kunnen worden ingezet. (De 

jongeren die mogelijk in aanmerking kwamen, kregen een andere, meer passende interventie. 

Zie hoofdstuk 3). 
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Tabel 6.2 Aantal uitvoerenden in de onderzochte JJI’s 
 A B C D 

Programmacoördinator (in principe één per JJI)  1 1 1 1 

Aantal trainers (in principe minimaal twee per JJI) 5 4 4 7 

Aantal co-trainers (in principe minimaal twee per groep) 5 10 3 11 

 

 

Voldoende tijd voor de uitvoering 

Niet in alle JJI’s is de tijd voor het geven van Leren van Delict toegewezen (in enkele JJI’s wordt 

hiervoor de term 'geoormerkte tijd' gebruikt). De meeste geïnterviewde trainers geven aan 

voldoende tijd te hebben voor het geven van de training, maar dat verslaglegging (zowel in 

journaalboeken als een uitgebreide delictanalyse) er soms bij inschiet. De mate waarin dit 

gebeurt, is mede afhankelijk van de discipline van de trainer in de mate waarin hij of zij de 

noodzaak inziet van het invullen van bijvoorbeeld de journaalboeken. Programmacoördinatoren 

hebben geen geoormerkte tijd voor de coördinatie. Intervisie en supervisie worden niet in alle 

JJI’s in dezelfde mate gefaciliteerd. Bovendien blijkt intervisie in meerdere JJI’s ‘gemakkelijk’ te 

worden afgezegd. Het heeft geen prioriteit. De inzet van co-trainers is moeilijk te realiseren, 

zoals we eerder aangaven. Ook wordt genoemd dat de co-trainer er bij het inroosteren meer op 

kan aandringen dat er rekening moet worden gehouden met de Leren van Delict-trainingen. De 

mate waarin co-trainers dit doen verschilt. 

 

Verwachtingen medewerkers 

Volgens de geïnterviewde programmacoördinatoren is het in alle JJI’s duidelijk welke activiteiten 

van medewerkers verwacht worden, gerelateerd aan het uitvoeren van de interventie. Het gaat 

onder andere om het invullen van vragenlijsten, bijhouden van registraties, uitvoeren van 

evaluaties, etc. Daarover zijn geen vragen van medewerkers.  

Alle trainers hebben de opleiding gehad en zij weten dat (bijvoorbeeld) journaalboeken gemaakt 

moeten worden. Afname en registraties van de instrumenten vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de behandelcoördinatoren, die ervoor moeten zorgen dat instrumenten 

worden afgenomen. Niet alle voorgeschreven instrumenten worden echter afgenomen (zie 

hoofdstuk 7). 

 

Financiële middelen  

De handleiding vermeldt ook dat er voldoende financiële middelen beschikbaar moeten zijn voor 

opleiding, beloningsbeleid, etc. Op basis van dit onderzoek kunnen we hierover geen uitspraken 

doen (en is daarom niet opgenomen in de tabel). De geïnterviewde programmacoördinatoren 

hebben geen knelpunten genoemd die rechtstreeks betrekking hebben op (een tekort aan) 

financiën voor opleiding en beloningsbeleid.  

6.3 Plaats van Leren van Delict in de behandeling 

Volgens de handleiding moet Leren van Delict worden gegeven in fase 3 van YOUTURN. Dit is 

in alle JJI’s het geval. Dit betekent dat fase 1 wordt gegeven aan jongeren die in principe op een 

langverblijfgroep zitten. Een enkele keer wordt gestart met fase 1 als een jongere nog op een 
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kortverblijfgroep zit, maar wel al in fase 3 van YOUTURN.
38

 Fase 1 van Leren van Delict wordt 

alleen gegeven aan jongeren in fase 3 van YOUTURN.  

 

De programmacoördinatoren geven aan dat er bij voorkeur zo spoedig mogelijk in fase 3 van 

YOUTURN  gestart wordt met Leren van Delict, mits de jongere voldoende gemotiveerd is en 

bereid en in staat is om over het delict te praten (zie ook hoofdstuk 3). Behandelcoördinatoren 

indiceren jongeren voor Leren van Delict (mede) om een behandelplan op te kunnen stellen. Op 

basis van de vastgestelde leerdoelen en de beschikbare interventies/therapieën in de JJI wordt 

bepaald welke interventie de jongeren na fase 1 volgen. Na fase 1 worden veelal therapieën of 

andere interventies ingezet (zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5). In enkele gevallen is het 

voorafgaand aan fase 1 nodig eerst andere problematiek aan te pakken en worden eerst andere 

interventies gegeven zoals Brains4Use (drugsproblematiek). 

6.4 Draagvlak voor de interventie 

Leren van Delict fase 1 wordt in meerdere JJI’s door (vooral) behandelaren en andere 

medewerkers van de instelling gezien als een zinvolle interventie, een goede eerste stap in de 

behandeling in fase 3 van YOUTURN. De doelen van de behandeling worden zo gelinkt aan de 

redenen waarom jongeren hier zitten. Het is een heldere opstap die ook aan de jongere goed is 

uit te leggen.  

Daarnaast wordt Leren van Delict gezien als een verplichte interventie. Het is vanzelfsprekend 

fase 1 uit te voeren. In enkele JJI’s wordt fase 1 door de groepsleiding en/of behandelaren 

gezien als een ‘moetje’. 

 

Over fase 2 zijn de meningen minder positief. Het hangt onder andere af van de jongere of de 

meerwaarde van de interventie wordt ingezien. In een JJI merken trainers op zelf minder 

enthousiast te zijn om fase 2 te geven. Behandelaren zijn ook minder geneigd om fase 2 te 

indiceren (zie hoofdstuk 3). 

 

Meerdere programmacoördinatoren geven aan zich niet gesteund te voelen door het 

management: zij voelen zich niet voldoende gefaciliteerd voor de uitvoering van Leren van 

Delict. Ze merken ook op dat dit niet alleen geldt voor Leren van Delict, maar ook voor de 

uitvoering van andere interventies. 

  

 
 
 

Noot 38 In dat geval is de jongere niet doorgestroomd naar de langverblijfgroep, bijvoorbeeld omdat deze vol is.  
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6.5 Invoering van Leren van Delict  

Historie 

Leren van Delict is ontwikkeld in drie JJI’s en in 2009 tot 2014 erkend door de Erkenningscommissie 

Justitiële gedragsinterventies. In 2010  hebben het ministerie van Justitie en de JJI’s – in overleg met de 

ontwikkelaars van Leren van Delict – afgesproken om de delictanalyse van fase 1 van Leren van Delict in te 

zetten voor de verlofaanvraag. Dit lag voor de hand vanwege de goede ervaringen met Leren van Delict en 

de erkenning van de interventie en om te voorkomen dat elke JJI haar eigen delictanalyse zou ontwikkelen. 

Alle jongeren krijgen in principe voorafgaand aan de verlofstatus fase 1, aldus de landelijke 

programmacoördinator. (We merken op dat we eerder op basis van de cijfers van DJI constateerden dat het 

aantal Leren van Delicttrajecten flink minder is dan het aantal verlofaanvragen, zie paragraaf 3.3) .  

 

 

Aan de programmacoördinatoren in de onderzochte JJI’s is gevraagd hoe de invoering van 

Leren van Delict verliep. We merken daarbij op dat niet alle geïnterviewde 

programmacoördinatoren voldoende zicht hebben op de beginperiode. De volgende knelpunten 

bij de invoering zijn genoemd: 

 De training was er ineens zonder dat de organisatorische randvoorwaarden waren geregeld 

(materiaal, ruimte). 

 Niet in alle JJI’s was bij de invoering van de interventie een programmacoördinator 

aangewezen. De gedragsdeskundigen volgden de training en vervolgens was niet duidelijk 

bij wie zij voor ondersteuning in de uitvoering terecht konden binnen de JJI.  

 Supervisie en intervisie werden en worden niet altijd gefaciliteerd.  

 De tijd voor programmacoördinatie en soms ook voor het geven van de training is niet 

geoormerkt.  

 De behandelcoördinatoren waren gewend om zelf delictanalyses uit te voeren en moesten 

wennen aan de nieuwe ‘verplichte’ werkwijze. 

 

We merken op dat bijna alle genoemde knelpunten (in mindere mate) nu nog spelen.  
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7 Doeltreffendheidsonderzoek 

Om een doeltreffendheidsonderzoek te kunnen uitvoeren moet niet alleen het programma 

integer worden uitgevoerd, maar moet ook aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan. 

De meetinstrumenten voor het meten van de doeltreffendheid moeten worden afgenomen, op 

een betrouwbare manier ingevuld en het meten van verandering mogelijk maken. Voorts moeten 

er voldoende deelnemers zijn om de beoogde veranderingen te kunnen meten. In dit hoofdstuk 

bespreken we de uitkomsten van deze voorwaarden. De informatie is afkomstig uit de interviews 

met trainers, programmacoördinatoren en dossiers.  

7.1 Voorgeschreven meetinstrumenten 

In de (evaluatie)handleiding staan meetinstrumenten voor de effectevaluatie: 

 

Instrumenten voor de effectevaluatie: 

 Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) 

 Hoe ik denk (HID) 

 Buss-Durkee Hostility Inventory Dutch (BDHI) 

 Taken en vaardigheden adolescenten (TVA) 

 Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen (BSA) (alleen voor jongeren met IQ<70) 

 

Daarnaast dienen voor de effectevaluatie ook uitkomsten te worden gebruikt van de voor Leren van Delict te 

ontwikkelen: 

 Vignetten ‘sociale informatieverwerking’ 

 Observatiecriteria eindpresentaties 

 

7.2 Afgenomen meetinstrumenten 

In hoofdstuk 2 hebben we beschreven welke subdoelen met de uitvoering van Leren van Delict 

worden beoogd. In de onderstaande tabel staan de doelen gekoppeld aan bovenstaande 

instrumenten. De vraag is in hoeverre binnen de doeltreffendheidstudie kan worden aangetoond 

dat er vooruitgang is op alle subdoelen.  
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Tabel 7.1 Subdoelen Leren van Delict en daaraan gekoppelde meetinstrumenten 

Doelen Leren van Delict Meetinstrument 

Recidiverisico  SAVRY  

Jongeren hebben inzicht in de eigen delictketen.  Beoordeling eindpresentatie  

Jongeren hebben minder irrationele gedachten, 

vijandige attitudes en cognitieve vertekeningen. 

HID 

Jongeren nemen verantwoordelijkheid voor het eigen 

gedrag en de gevolgen hiervan. 

Vignetten sociale informatie verwerking, 

incidentenregistratie, BDHI 

Jongeren gebruiken een uitgebreider repertoire van 

gedrags- en sociaal cognitieve vaardigheden.  

TVA 

Bron: evaluatiehandleiding 

 

 

Afgenomen testen, validiteit en betrouwbaarheid 

Dossiers 

Op basis van het dossieronderzoek van de 91 onderzochte dossiers kunnen we geen 

eenduidige uitspraken doen over de mate waarin de instrumenten worden afgenomen en hoe 

betrouwbaar ze zijn ingevuld. De ingevulde instrumenten ontbraken relatief vaak in de dossiers. 

Zoals eerder aangegeven in hoofdstuk 5 wordt relatief weinig verwezen naar de uitkomsten van 

instrumenten bij de beoordeling van de inclusiecriteria.. De bevindingen geven een indicatie van 

de mate waarin instrumenten worden afgenomen en moeten met enige voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd.  

 

 

Figuur 8.1 Gebruik van meetinstrumenten bij onderzochte dossiers (n=91) 

 

Bron: dossiers 

Interviews 

De afname van instrumenten en de bruikbaarheid ervan is nagevraagd in de interviews met de 

programmacoördinatoren en trainers. We bespreken hieronder de bevindingen per instrument. 

We merken op dat in alle JJI’s de afname van instrumenten onder de verantwoordelijkheid valt 

van de gedragswetenschapper/behandelcoördinator van de jongere, en dus niet de trainer van 

Leren van Delict.  

 

SAVRY 

De SAVRY wordt in alle JJI’s standaard ingevuld in het kader van YOUTURN ten behoeve van 

het perspectiefplan. Dit loopt niet altijd parallel met de uitvoering van Leren van Delict. Er is niet 
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altijd een SAVRY die strikt als voor- en nameting kan worden beschouwd. De SAVRY is een 

gevalideerd instrument dat door de gedragswetenschapper wordt ingevuld over de jongere op 

basis van verschillende bronnen. De respondenten vinden dit het meest geschikte instrument om 

in kaart te brengen of er een verandering optreedt in de risicofactoren en de kans op recidive. De 

SAVRY taxeert het toekomstige geweldsrisico bij jongeren. Inhoudelijk kan dan worden gekeken 

naar de scores op sub-domeinen.  

 

TVA 

De TVA, ingevuld door de groepsleiding, wordt (nu) in meerdere JJI’s standaard afgenomen ter 

voorbereiding van elk perspectiefplan. De TVA is een vragenlijst waarmee vaardig gedrag van 

jongeren in hun dagelijkse leefomgeving in kaart gebracht kan worden. Daarbij wordt gekeken 

naar het gedrag van de jongere op de groep en in gesloten setting over de afgelopen periode 

(sinds het vorige perspectiefplan). De respondenten geven aan dat de jongeren vaak een relatief 

hoge score krijgen omdat het referentiekader het gedrag op de groep is (binnen de structuur van 

de groep) en niks zegt over hoe de jongeren het ‘buiten’ zouden doen. De TVA is daarom 

volgens de respondenten geen bruikbaar instrument om vooruitgang op de doelen van Leren 

van Delict te meten. 

 

HID, BDHI 

De HID, een zelfrapportage vragenlijst die denkfouten kan opsporen die samenhangen met 

externaliserend gedrag, wordt in meerdere JJI’s (nu) standaard afgenomen bij jongeren ter 

voorbereiding van elk perspectiefplan. De BDHI, zelfrapportage vragenlijst voor het vaststellen 

van hostiliteit en neiging tot agressief gedrag, wordt wisselend afgenomen: in enkele JJI’s 

eenmalig voor het tweede perspectiefplan, in andere JJI’s soms en in weer andere JJI’s wel ten 

behoeve van elk perspectiefplan.  

Alle respondenten geven aan dat jongeren in hoge mate sociaal wenselijk antwoorden op beide 

vragenlijsten. Dit blijkt ook uit de scores (‘niet in klinisch gebied’). Dit maakt de interpretatie van 

de uitkomsten over de tijd lastig. Er moet bij de interpretatie van de scores rekening worden 

gehouden met de mate van sociaal wenselijk antwoorden. Het is namelijk mogelijk dat een 

jongere door zijn behandeling minder sociaal wenselijk gaat antwoorden en dus in de loop van 

de tijd een ‘lagere’ score (meer agressief gedrag) op een van de instrumenten krijgt. De 

respondenten vinden deze instrumenten geen valide en betrouwbare maat voor veranderingen 

in agressief gedrag. 

 

BSA 

De BSA wordt niet, niet op gezette tijden, niet altijd als dat wordt voorgeschreven, of in enkele 

JJI’s helemaal niet afgenomen. De BSA is een screeningsinstrument waarmee het sociale 

aanpassingsvermogen van jongeren wordt gemeten. 

 

Te ontwikkelen instrumenten 

De vignetten sociale informatieverwerking en de observatiecriteria voor de eindpresentaties zijn 

onbekend in de onderzochte JJI’s. In de handleiding staat dat deze moeten worden ontwikkeld. 

Het is bij de onderzoekers niet bekend hoe het staat met deze ontwikkeling. 
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We merken op dat uitkomsten van de SAVRY, HID en TVA zijn opgeslagen in het digitaal 

dossier van de jongere op de harde schijf in de JJI’s. Het betreft alle scores en/of de eindscores. 

We merken op dat dit in meerdere JJI’s niet de map is waar de trainer van Leren van Delict zijn 

of haar Leren van Delict materiaal in bewaart. Het geheel aan instrumenten/vragenlijsten staat – 

zo is de bedoeling – straks opgeslagen in IFM/JJI
39

.  

 

We concluderen dat de HID, BDHI en TVA niet allemaal standaard worden afgenomen en niet 

volledig betrouwbaar of bruikbaar worden geacht. De operationalisatie van de subdoelen en 

meetinstrumenten dient daarom opnieuw te worden bekeken voordat kan worden gestart met 

een doeltreffendheidonderzoek. Met de huidige instrumenten wordt er onvoldoende zicht 

verkregen op de subdoelen. 

 

 
 
 

Noot 39  Intelligente Formulieren Module JJI. Een gestandaardiseerde, gedigitaliseerde module waarmee formulieren, 

gekoppeld aan YOUTURN, instrumenten en gedragsinterventies in de JJI’s, kunnen worden ingevuld en geraadpleegd in 

de JJI’s.  
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8 Conclusies en discussie 

In dit hoofdstuk vatten we de resultaten samen en trekken conclusies ten aanzien van de zes 

hoofdvragen in het onderzoek. Vervolgens beschrijven we de krachten en beperkingen van het 

onderzoek. Voorts gaan we in de discussie in op programma-integere uitvoering en 

mogelijkheden voor vervolgonderzoek. We sluiten af met een slotconclusie.  

8.1 Conclusies 

 Wat is de instroom, doorstroom en uitstroom in Leren van Delict? 8.1.1

Leren van Delict bestaat uit drie fasen. In 2012 en 2013 samen stellen we op landelijk niveau de 

volgende instroom en uitstroom vast:  

 Fase 1, de delictanalyse, is 168 keer gestart. Fase 1 is in ongeveer 15% van de afgesloten 

trajecten voortijdig afgebroken. Daarnaast loopt nog 12% van de gestarte trajecten.  

 Fase 2, waarin wordt gewerkt aan de gedragsverandering, is 28 keer gestart. De 

doorstroom van fase 1 naar fase 2 is 20%. Fase 2 is in ongeveer 50% van de afgesloten 

trajecten voortijdig afgebroken. Er loopt nog 25% van het totaal aantal gestarte trajecten.  

 Fase 3, de boostersessies, is geen enkele keer uitgevoerd. 

 

Van Leren van Delict is volgens de handleiding en de landelijke programmacoördinator pas 

sprake als zowel fase 1 als fase 2 zijn doorlopen. Het aantal jongeren dat in 2012 en 2013 Leren 

van Delict heeft gevolgd is volgens deze definitie beperkt tot tien jongeren. Het merendeel van 

de jongeren krijgt alleen de delictanalyse van Leren van Delict (fase 1), het onderdeel dat 

verplicht is gesteld bij een verlofaanvraag. 

 In welke mate en hoe wordt de beoogde doelgroep bereikt? 8.1.2

Uit het onderzoek blijkt dat fase 1 van Leren van Delict vooral wordt ingezet bij jongeren die een 

geweldsdelict plegen (92% van de onderzochte afgeronde trajecten), maar ook wordt ingezet bij 

jongeren zonder geweldsdelict (3%; 4% onbekend). Er wordt bij de start van fase 1 niet expliciet 

gekeken of de jongere een geweldsdelict heeft gepleegd. Omdat dit bij het merendeel van de 

jongeren met een PIJ-maatregel of een langere jeugddetentie wel het geval is, voldoet het 

merendeel van de onderzochte groep aan dit criterium.  

Pas aan het eind van fase 1 wordt bepaald of de jongeren voldoen aan de indicatiecriteria en 

dus fase 2 geïndiceerd kan worden. Dat dit pas aan het eind van fase 1 dient te gebeuren staat 

niet eenduidig vermeld in de handleiding. 
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Het verplichte karakter van de delictanalyse is de belangrijkste verklaring waarom fase 1 – in 

vergelijking met fase 2 – relatief vaak wordt ingezet. In principe moeten alle jongeren die met 

verlof gaan fase 1 van Leren van Delict krijgen. Daarnaast worden in alle JJI’s de 

behandeldoelen van de delictanalyse (de uitkomsten van fase 1) aangegrepen voor de 

behandeling van de jongere.  

 

Jongeren die Leren van Delict krijgen hebben verschillende strafrechtelijke titels. Jongeren 

hebben relatief vaak een PIJ maatregel, in mindere mate jeugddetentie (van de onderzochte 

afgeronde trajecten heeft 57% een PIJ, 22% jeugddetentie, 2% overig (TBR, preventief), in 19% 

viel dit niet uit het dossier op te maken). Alle jongeren zitten in fase 3 van YOUTURN en bijna 

alle jongeren verblijven op een langverblijfgroep. Het strafrestant moet voldoende zijn voor de 

uitvoering van fase 1. Het strafrechtelijk kader speelt verder een rol in die zin dat wanneer nog 

geen gerechtelijke uitspraak is gedaan en de jongeren het delict ontkennen niet wordt gestart 

met fase 1. Het heeft geen zin te beginnen met de training als jongeren niet bereid zijn om over 

het delict en hun rol daarin te praten.  

 

De uitval in fase 1 is relatief beperkt (15% van de afgeronde trajecten). De belangrijkste redenen 

voor uitval in fase 1 zijn: uitplaatsing, overplaatsing, einde straf of maatregel, toch niet 

gemotiveerd of toch niet over delict willen praten, niveau toch te laag of ernstige psychiatrische 

problematiek.  

 

Van de jongeren die fase 1 afronden voldoet ongeveer driekwart aan de criteria voor deelname 

aan fase 2. Dit betekent dat zij voor minimaal één geweldsdelict zijn veroordeeld en een matig 

tot hoog recidive risico voor geweldsdelicten hebben. Daarnaast is er minimaal sprake van een 

van de inclusiecriteria en zijn er geen contra-indicaties. Om fase 2 volledig te kunnen doorlopen 

is er nog voldoende strafrestant nodig. Dit is in elk geval zo voor het merendeel van de jongeren 

met een PIJ-maatregel (57% van de onderzochte afgeronde trajecten). Bij jongeren met een 

jeugddetentie kan het strafrestant verschillen.  

 

We concluderen dat de potentiële doelgroep voor Leren van Delict fase 1 groter is dan de 

bereikte doelgroep. In principe wordt zo vroeg mogelijk in fase 3 van YOUTURN gestart met 

Leren van Delict. Dit zou betekenen dat het merendeel van de jongeren dat instroomt in een 

langverblijfgroep in aanmerking komt voor Leren van Delict. In 2012 en 2013 samen zijn 480 

jongeren ingestroomd op een langverblijfgroep in een normaal beveiligde inrichting. Dit zijn 

aanzienlijk meer jongeren dan startten met Leren van Delict (168). Mogelijke redenen waarom 

het aantal jongeren met Leren van Delict veel lager is dan de instroom zijn: nog een te korte 

strafrestant en contra-indicaties. We veronderstellen echter dat dit niet geldt voor alle jongeren 

die Leren van Delict niet krijgen.  

Leren van Delict is in principe verplicht voor jongeren die een verlofaanvraag doen. Uit cijfers 

van DJI over verlofaanvragen blijkt dat in 2012 en 2013 samen 344 aanvragen zijn gedaan voor 

eendaags begeleid verlof. Het aantal afgeronde fase 1-trajecten – de voorwaarde voor een 

verlofaanvraag – ligt aanzienlijk lager: 71 in 2012 en 49 in 2013. Mogelijke verklaringen voor 

deze discrepantie kunnen zijn: een tekort aan strafrestant waardoor een andere verkorte 

delictanalyse wordt ingezet en het inzetten van een andere delictanalyse.  
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De belangrijkste reden om fase 1 niet te geven is een tekort aan strafrestant. Ook wordt fase 1 

nog niet gestart wanneer de jongere het delict ontkent. Dit laatste is vaak het geval als er nog 

geen uitspraak is (voorlopige hechtenis) of als de jongere in beroep is. De motivatie van de 

jongere wordt in alle JJI’s getoetst in een startgesprek. Bovendien zijn contra-indicaties een 

reden om geen leren van Delict te geven. Ook komt het voor dat er alternatieve delictanalyses 

worden ingezet of dat jongeren andere interventies krijgen. De veronderstelling is dat dit niet de 

volledige discrepanties verklaart tussen de instroom in fase 3 van YOUTURN en het aantal 

verlofaanvragen enerzijds en het aantal jongeren dat fase 1 van Leren van Delict start en afrondt 

anderzijds. 

 

We concluderen ook dat de potentiële doelgroep voor Leren van Delict fase 2 groter is dan de 

bereikte doelgroep. Van de jongeren die fase 1 jaarlijks succesvol afronden kunnen tussen de 30 

en 50 jongeren doorstromen naar fase 2. In 2012 en 2013 zijn er jaarlijks 14 doorgestroomd.  

Het feit dat jongeren niet doorstromen van fase 1 naar fase 2 betekent echter niet dat de 

jongeren geen behandeling krijgen die aansluit op de uitkomsten van de delictanalyse. De op 

basis van de delictanalyse geformuleerde leerdoelen worden meegenomen in het perspectief 

plan en veelal aangepakt via een therapie of andere interventie die beter passend wordt 

gevonden of meer ingrijpt op de specifieke risicofactoren van de jongeren (bijvoorbeeld AR). 

Daarnaast spelen ook organisatorische knelpunten een rol voor het niet uitvoeren van fase 2: het 

is niet haalbaar een goede uitvoering te geven aan de interventie (door de afwezigheid van of 

beperkte beschikbaarheid van co-trainers).  

 In welke mate wordt Leren van Delict uitgevoerd conform de 8.1.3

programmahandleiding? 

Omdat de totale interventie Leren van Delict (fase 1 en fase 2) weinig wordt uitgevoerd en door 

verschillende trainers fase 1 ook als een losstaand onderdeel wordt gezien, hebben we de 

programma-integriteit van de afzonderlijke fasen onderzocht.  

 

We concluderen dat fase 1 in het merendeel van de trainingen op hoofdlijnen wordt uitgevoerd 

conform de handleiding. Er vindt in alle JJI’s in het merendeel van de trainingen een 

delictanalyse plaats op basis van het 5G-model en de delictketen van Mulder(1995)
40

. Wanneer 

mogelijk worden de ouders betrokken en wanneer nodig wordt de motivatie van de jongeren 

bevorderd door middel van motiverende technieken. Het verplicht karakter van de delictanalyse 

voor een verlofaanvraag is een belangrijke externe motiverende factor voor jongeren om de 

training te volgen en af te ronden, voor trainers om de training te geven en voor 

behandelcoördinatoren om de training te indiceren.  

 

Daarnaast wordt in fase 1 – hoewel volgens de handleiding pas onderwerp in fase 2 – ook al 

aandacht besteed aan generalisatie van het gedrag in andere contexten en aan 

terugvalpreventie in de vorm van een delictpreventieplan. De mate waarin dit gebeurt verschilt 

per JJI. In een enkele JJI wordt ook een uitgebreide anamnese afgenomen. 

 
 
 

Noot 40  Mulder, J. (1995). Het terugvalpreventiemodel als behandelingsmethode in een forensische 

dagbehandeling. Tijdschrift voor Psychoterhapie, 21, 199-133. 
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Met betrekking tot de delictketen van Mulder benoemen meerdere trainers dat zij de terminologie 

niet goed vinden aansluiten bij de terminologie die in YOUTURN wordt gebruikt en ingewikkeld 

vinden om uit te leggen aan de jongeren. Zij hebben behoefte aan meer achtergrondinformatie 

hierover tijdens de opleiding.  

Aanvullend aan de in de handleiding genoemde werkzame elementen dragen volgens trainers 

en programmacoördinatoren de volgende elementen bij aan een succesvolle uitvoering van fase 

1:  

 de presentatie waarin de jongere aan ouders, mentor, behandelverantwoordelijke en 

eventuele andere betrokkenen zijn delictketen presenteert. Wie hierbij aanwezig is, verschilt 

per casus en per JJI; 

 confrontatie van de jongere met zijn gedrag voor- en tijdens de delictanalyse; 

 de duidelijke structuur van fase 1.  

 

De verslaglegging van de delictanalyse is niet uniform. Er zijn duidelijker richtlijnen nodig, vooral 

over het formuleren van de conclusies en de leerdoelen op basis van de delictanalyse. Die 

kunnen beter aansluiten op de leerdoelen van Leren van Delict. 

 

We stellen in fase 2 meer variatie in de uitvoering vast. Deze variatie is ook al te zien in het 

beperkt aantal onderzochte casussen en we leiden hieruit af dat als er nog meer casussen 

worden onderzocht die variatie ook gevonden wordt. De variatie heeft vooral te maken met de 

professionele vrijheid die trainers nemen om zelf opdrachten en oefeningen te bedenken en 

onderdelen uit andere interventies in te voegen in Leren van Delict. Fase 2 biedt meer 

mogelijkheden om te variëren binnen de handleiding. Toch wordt het merendeel van de 

werkzame elementen uitgevoerd met uitzondering van het inzetten van oefenweken en van het 

betrekken van ouders. In geen van de onderzochte casussen zijn zij aanwezig bij de presentatie. 

Fase 2 wordt in alle JJI’s relatief weinig of niet ingezet. De belangrijkste reden om fase 2 niet in 

te zetten is dat er alternatieve interventies worden ingezet die meer specifiek gericht zijn op 

risicofactoren voor recidive en behoeften van jongeren.  

 

Zowel fase 1 als fase 2 wordt aangepast aan het niveau van de jongere. Bij zwakbegaafde 

jongeren, jongeren met een licht verstandelijke beperking of met andere specifieke problematiek 

wordt maatwerk geleverd. Hoewel de handleiding handvatten biedt voor de toepassing bij LVB 

jongeren en allochtonen reiken de aanpassingen verder: meer en kortere of juist langere 

bijeenkomsten, inzet visuele middelen, aangepaste technieken.  

 

We concluderen dat in het merendeel van de JJI’s onvoldoende prioriteit en aandacht wordt 

gegeven aan de borging van de programma-integriteit in de vorm van intervisie, supervisie en 

verslaglegging in journaalboeken. De belangrijkste reden is dat dit onvoldoende gefaciliteerd 

wordt. Tijd voor coördinatie, deelname aan intervisie en verslaglegging is niet geoormerkt. De 

instrumenten uit de handleiding (journaalboeken, eventueel video-opnames) worden niet 

standaard ingevuld/toegepast. Bij het nut van de journaalboeken wordt door de meeste trainers 

vraagtekens gezet. Wel is in alle JJI’s een programmacoördinator aangesteld en komen alle 

programmacoördinatoren twee keer per jaar bijeen. Het realiseren van terugkomdagen voor 

trainers is echter praktisch niet haalbaar gebleken: te veel trainers die niet op eenzelfde moment 

kunnen worden vrijgemaakt.  
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Zoals eerder aangegeven wordt fase 3 van Leren van Delict niet gegeven. De bedoeling van 

fase 3 is bij veranderingen in de situatie van jongeren boostersessies in te zetten. We stellen 

echter vast dat zich ook al gedurende de uitvoering van fase 2  veranderingen in de situatie van 

jongeren kunnen voordoen. Veel jongeren gaan na fase 1 bijvoorbeeld met verlof en dus ook 

gedurende de looptijd van fase 2. De in de handleiding voorgeschreven volgorde dat jongeren in 

fase 1 een delictanalyse doen en dan in fase 2 aan gedragsverandering werking alvorens op 

verlof te gaan, lijkt niet aan te sluiten bij de huidige praktijk in de JJI’s waarbij snel wordt 

toegewerkt naar verlof. 

 In welke mate wordt voldaan aan de voorwaarden voor de uitvoerders? 8.1.4

We concluderen dat de trainers en co-trainers voldoen aan de in de handleiding gestelde 

voorwaarden met betrekking tot vooropleiding. Ze hebben allen de opleiding Leren van Delict 

gevolgd. De mate waarin trainers en co-trainers die de opleiding volgen ervaring hebben met het 

geven van interventies, de benodigde gesprekstechnieken en de theoretische 

achtergrondmodellen verschilt echter. In de opleiding kan hiermee meer rekening worden 

gehouden. Daarnaast is in de opleiding meer aandacht nodig voor achtergrondtheorieën (vooral 

delictketen van Mulder) en het verslag van de delictanalyse (wat moet in het verslag, welk doel 

dient het, formuleren van leerdoelen in relatie tot leerdoelen Leren van Delict). In de opleiding 

wordt meer aandacht besteed aan fase 1 dan aan fase 2.  

 

De waardering voor fase 1 is in alle JJI’s goed. De verschillende medewerkers vinden de 

delictanalyse een goed gestructureerde interventie die goed inzicht geeft in de 

delictgeschiedenis en de delictketen en die goed aansluit bij waarom de jongere in de JJI zit, 

namelijk het delict. De delictanalyse geeft goede handvatten voor de verdere behandeling. Fase 

2 wordt minder positief gewaardeerd. Er zijn alternatieven die meer aansluiten bij specifieke 

risicofactoren en de behoeften van de jongere (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, 

gezinstherapie, schematherapie, vaktherapie, AR, drama). 

 In welke mate wordt voldaan aan de voorwaarden voor de organisatie 8.1.5

(context)? 

We concluderen dat niet aan alle voorwaarden voor de organisatie wordt voldaan. Leren van 

Delict is ingevoerd in de JJI’s door trainers op te leiden, zonder dat de randvoorwaarden waren 

gerealiseerd. Het merendeel van deze randvoorwaarden is ook nu niet goed (genoeg) 

gerealiseerd: tijdinvestering is niet geoormerkt, ruimtes zijn beperkt beschikbaar, co-trainers zijn 

beperkt beschikbaarheid, programmacoördinatoren worden beperkt gefaciliteerd in het 

realiseren van intervisie en supervisie.  

 

Leren van Delict sluit goed aan bij YOUTURN. Fase 1 wordt op verzoek van de 

behandelcoördinator zo snel mogelijk in fase 3 van YOUTURN ingezet omdat de uitkomsten van 

de delictanalyse een goed inzicht geven in waarom een jongere in JJI verblijft en waar de 

behandeling van de jongere op moet worden gericht om recidive te voorkomen.  
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 In welke mate wordt voldaan aan de voorwaarden voor het uitvoeren van een 8.1.6

doeltreffendheidsonderzoek en effectevaluatie? 

We concluderen dat niet alle voorgeschreven meetinstrumenten uit de handleiding standaard 

worden afgenomen in de JJI’s. De SAVRY wordt in het kader van de Perspectiefplan bespreking 

afgenomen in alle JJI’s, maar niet specifiek voor Leren van Delict. Dit instrument wordt 

betrouwbaar ingevuld maar meet niet alle subdoelen van Leren van Delict.  

 

De andere voorgeschreven instrumenten worden niet in alle JJI’s standaard afgenomen ten 

behoeve van het perspectiefplan. De bruikbaarheid van de zelfrapportagelijsten (HID, BHDI) 

voor meten van doelen wordt sterk in twijfel getrokken door de gedragswetenschappers in de 

JJI’s omdat deze volgens hen door de jongeren sociaal wenselijk worden ingevuld. De 

uitkomsten van de TVA worden door de gedragswetenschappers niet geschikt gevonden om de 

doelen van Leren van Delict te meten. De TVA zegt iets over het functioneren van de jongeren 

binnen de structuur van de groep maar geeft geen zicht op het functioneren van de jongere 

buiten. Groepsleiders scoren jongeren volgens de gedragswetenschapper relatief hoog op deze 

vragenlijst. Daarom zijn deze geen goede uitkomstmaat.  

 

Uit deze bevindingen vloeit voort dat het aan te raden is om de operationalisatie van de 

subdoelen van fase 1 van Leren van Delict verder uit te werken en de gekozen 

meetinstrumenten opnieuw te bekijken alvorens eventueel een doeltreffendheidsonderzoek op te 

starten.  

 

Tot slot is het aantal jongeren dat momenteel de totale interventie krijgt (14) te beperkt om een 

doeltreffendheidsonderzoek in de vorm van een veranderingsonderzoek uit te voeren. Om 

uitspraken te kunnen doen over de verwachte verandering is een grotere steekproef nodig. We 

merken op dat het voor een doeltreffendheidsonderzoek volstaat om alleen gegevens te 

verstrekken met betrekking tot de experimentele groep. Onderzoek met een controlegroep is 

geen vereiste van de Erkennnigscommissie.  

8.2 Kracht en beperkingen van het onderzoek 

Net als ieder onderzoek kent deze procesevaluatie zijn kracht en beperkingen. Een sterke kant 

van dit onderzoek is dat de JJI’s de volle medewerking hebben gegeven aan het onderzoek. Alle 

geïnterviewden stelden zich transparant op en knelpunten in de uitvoering werden in alle 

openheid besproken. We verwachten dan ook dat de informatie een getrouwe weergave is van 

de (ervaren) werkelijkheid in de onderzochte JJI’s. Omdat de programmacoördinatoren van de 

niet onderzochte JJI’s hun reflectie hebben gegeven op de bevindingen kunnen uitspraken ook 

worden gedaan op landelijk niveau.  

 

Het onderzoek kent echter ook enkele beperkingen. De interventie wordt uitgevoerd in alle 

(negen) JJI’s. Er is voor gekozen dit onderzoek vooral uit te voeren in vier JJI’s, die zijn 

geselecteerd omdat zij een minimum aan deelnemers hebben en ervaring met fase 2. De 

uitvoering van de interventie in de andere JJI’s is beperkt onderzocht. Deze beperking hebben 

we volgens ons goed ondervangen door de bevindingen terug te koppelen aan alle 

programmacoördinatoren.  
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Niet in alle JJI’s zijn alle benodigde dossierstukken beschikbaar waardoor sommige bevindingen 

over de kenmerken van de doelgroep met enige voorzichtigheid moeten worden 

gegeneraliseerd.  

 

Ten slotte hebben we in dit onderzoek alleen gebruik kunnen maken van de informatie die door 

trainers en co-trainers zelf wordt gerapporteerd over de trajecten. Een valide externe maat voor 

de programma-integriteit van Leren van Delict ontbreekt vooralsnog. Door echter op 

casusniveau door te vragen hebben we volgens ons wel een goed beeld gekregen van de 

uitvoering en denken we onze conclusies goed te kunnen onderbouwen.  

8.3 Discussie 

 Wat is Leren van Delict? 8.3.1

In dit onderzoek hebben we onderzocht of Leren van Delict programma-integer wordt uitgevoerd. 

De interventie bestaat uit drie fasen met elk verschillende doelen. In de praktijk blijkt dat de 

derde fase niet wordt uitgevoerd maar dat ook de tweede fase – waarin aan gedragsverandering 

wordt gewerkt – maar sporadisch wordt toegepast. Dit roept de vraag op wanneer er nu sprake 

is van ‘Leren van Delict’. De handleiding en landelijke programmacoördinator stellen dat het voor 

het bereiken van gedragsverandering noodzakelijk is minimaal fase 1 en 2 te doorlopen. In fase 

1 wordt namelijk niet gewerkt aan gedragsverandering. Deze gedragsverandering, waaraan 

wordt gewerkt in fase 2 en 3, is nodig om recidive te verminderen. De Erkenningscommissie 

heeft de interventie ook in zijn geheel erkend,– niet enkel fase 1. 

 

In de praktijk blijkt dat fase 1 – de delictanalyse – toch als een afzonderlijk  eigenstandig 

onderdeel wordt beschouwd en men naar dit onderdeel ook verwijst als het geven van Leren van 

Delict. Het feit dat er in de handleiding onduidelijkheid is over wanneer bepaald wordt of de 

jongere voldoet aan de inclusiecriteria en geen contra-indicaties heeft, werkt deze verwarring in 

de hand. Leren van Delict is bedoeld voor een specifieke doelgroep (namelijk jongeren die een 

geweldsdelict hebben gepleegd) maar fase 1 kan in principe aan alle jongeren die een 

verlofaanvraag doen worden gegeven. Daarnaast draagt het verplichte karakter van fase 1 (de 

delictanalyse) bij dat het als een afzonderlijk onderdeel wordt gezien. 

 

Alvorens onderzoek te kunnen doen naar de doeltreffendheid van Leren van Delict is het nodig 

om te heroverwegen en te definiëren wanneer er sprake is van de interventie ‘Leren van Delict’. 

Een duidelijke keuze over of fase 1 een zelfstandig onderdeel is of niet, en of fase 1 voor alle 

jongeren  bedoeld is of alleen voor jongeren die een geweldsdelict hebben gepleegd, is van 

belang voor het verder inrichten van doeltreffendheidsonderzoek. Als fase 1 een zelfstandig 

onderdeel is met een eigen doelstelling en bredere doelgroep dan fase 2, en dat is mogelijk de 

vraag, kan de doeltreffendheid van dit onderdeel ook apart worden onderzocht.. 

 

Door een heldere keuze te maken, kan ook de uitvoering van Leren van Delict beter worden 

onderzocht en geborgd. Want wanneer hebben we het over een programma integere uitvoering 

van ‘Leren van Delict’? 
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 Een programma-integere uitvoering? 8.3.2

Programma-integriteit heeft te maken met het uitvoeren van de werkzame bestanddelen van de 

interventie (fidelity principle of adherence genoemd), zodanig dat die aansluiten bij de cliënt 

(responsivity principle). Er wordt onderscheid gemaakt tussen factoren op vier domeinen die 

zowel de implementatie als programma-integere uitvoering van een interventie kunnen 

bevorderen of belemmeren: de doelgroep, kenmerken van de interventie, het personeel en de 

organisatie. 

 

De volgende vraag is of de uitvoeringspraktijk van Leren van Delict zodanig programma-integer 

is dat de bedoelde effecten gerealiseerd kunnen worden. Er zijn verschillende opvattingen over 

de mate waarin afwijkingen van het protocol zijn toegestaan. Van Ooyen et al. (2011)
41

 stellen 

dat het niet realistisch is om (bijna) perfecte uitvoering conform het protocol te verwachten. 

Durlak en Dupre (2008)
42

 hanteren een norm van 60% tot 80%; een interventie uitgevoerd 

binnen die norm wordt gezien als uitgevoerd conform de handleiding. Van Ooyen et al. 

concluderen dat niet duidelijk is wat een programma-integere interventie precies is. Ze doen de 

suggestie om bij de gedragsinterventies meer nadruk te leggen op een juiste toepassing van de 

mechanismen die essentieel zijn voor de effectiviteit en op de andere onderdelen meer vrijheid 

aan de professionals op de werkvloer geven.  

De gedragstraining Leren van Delict bevat een aantal bestanddelen waarvan volgens de 

theoretische handleiding empirisch onderzoek heeft aangetoond dat ze werkzaam zijn voor 

delinquente en/of gewelddadige jongeren of jongeren met ernstige en meervoudige 

problematiek, waaronder antisociaal gedrag. Het zijn elementen die niet mogen ontbreken, 

elementen die de interventie effectief of werkzaam maken en ervoor zorgen dat de doelen van 

de interventie worden bereikt.  

Het betreft een effect op recidive (ook op andere resultaten zijn effecten te meten, deze laten we 

buiten beschouwing). 

 

Om een oordeel te kunnen geven over de programma-integriteit van Leren van Delict hebben we 

gekeken of de werkzame elementen worden uitgevoerd. De volgende onderdelen van de training 

worden als veronderstelde werkzame elementen aangemerkt: delictanalyse, cognitief-

gedragsmatige aanpak (5G’s, Delictketen van Mulder), ouderbetrokkenheid, bevorderen 

motivatie jongeren, aandacht voor generalisatie van geleerde gedrag, terugvalpreventie 

(delictpreventieplan, opfrissessies).  

 

Op basis van de procesevaluatie kan geconcludeerd worden dat in fase 1 alle bijbehorende 

werkzame onderdelen in voldoende mate worden ingezet: in 65% tot 100% van de onderzochte 

gevallen worden alle werkzame onderdelen ingezet. Op basis daarvan kan gesteld worden dat 

de programma-integriteit van fase 1 voldoende is. De uitvoering van fase 2 laat een 

gedifferentieerd beeld zien. Een aantal onderdelen wordt ingezet zoals bedoeld. Echter het 

 
 
 

Noot 41  Van Ooyen-Houben, M van, Nas, C.N. en Mulder, J (2011)  What Works en What goes Wrong? Over 

evidence-based beleid in de dagelijkse praktijk. Justitiële verkenningen. 

Noot 42  Durlak J.A. & Dupre E.P. (2008). Implementation matters: a review of research on the influence of 

implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. American Journal on Community 

Psychology, 41, 327-50. 
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bevorderen van de motivatie van de jongeren en vooral de ouderbetrokkenheid worden in (veel) 

mindere mate toegepast. De vraag die hierbij kan worden gesteld is of fase 2 voldoende 

programma-integer wordt uitgevoerd als deze elementen ontbreken.  

 Vervolg(onderzoek)  8.3.3

Op basis van de procesevaluatie concluderen we dat het uitvoeren van een 

doeltreffendheidsonderzoek voor de totale interventie (fase 1 en 2) op dit moment niet haalbaar 

of wenselijk is. Er is een aantal opties voor doorontwikkeling en vervolgonderzoek. 

 

Doeltreffendheid van fase 1 (delictanalyse) in apart onderzoek 

De programma-integriteit van fase 1 is op orde en het aantal trajecten is voldoende om te 

onderzoeken in welke mate het doel van deze fase wordt bereikt; inzicht in de delictketen. 

Hiervoor is het wel nodig om een betrouwbare en valide uitkomstmaat te vinden waarmee dit kan 

worden onderzocht. De ontwikkelaars dienen echter ook af te wegen in hoeverre deze optie 

wenselijk is. Fase 1 is immers geen zelfstandige interventie maar een onderdeel van een 

(erkende) gedragsinterventie. 

 

Stimuleren van uitvoering fase 2 en doeltreffendheid op later tijdstip 

De potentiële doelgroep voor fase 2 is groter dan het aantal jongeren dat nu fase 2 krijgt. Er kan 

voor gekozen worden om de uitvoering van fase 2 meer te stimuleren, faciliteren en stroomlijnen.  

Aandachtspunten daarbij zijn supervisie en intervisie van trainers en co-trainers omdat relatief 

weinigen ervaring hebben met de uitvoering van fase 2 en hun opleiding reeds langer geleden 

hebben gevolgd, en de organisatorische problemen bij het inzetten van co-trainers. Ook moet 

het draagvlak voor het uitvoeren van fase 2 dan worden vergroot. Voorts dient, mede door 

voorgenoemde punten, de uitvoering van fase 2 worden gestroomlijnd.  

 

Alvorens dan wordt overgegaan tot een doeltreffendheidsonderzoek moeten de instrumenten om 

de doelen te meten onder de loep worden genomen. Bij het bepalen van het onderzoeksdesign 

moet vervolgens worden bepaald wanneer de nulmeting moet worden afgenomen (voor of na 

fase 1) en moet rekening worden gehouden met het toch relatief beperkt aantal jongeren dat 

jaarlijks zal instromen. Zeker gezien de afname van de jeugdcriminaliteit en de terugloop van het 

aantal jongeren in de JJI’s.  

 

Onderzoek naar het effect van fase 1 + andere interventie 

De programma-integriteit van fase 1 is op orde. Het merendeel van de jongeren krijgt na fase 1 

een andere interventie die is gericht op het terugdringen van recidive. Er kan voor worden 

gekozen de combinatie van Leren van Delict plus een andere interventie te onderzoeken en dit 

te vergelijken met het origineel. Het aantal trajecten is voldoende en de uitkomstmaat recidive is 

helder. Een methodologisch lastig punt daarbij is de diversiteit in en het grote aanbod van de 

ingezette interventies en behandeling. 

 

Bij een onderzoeksdesign met een controlegroep kunnen de jongeren die alleen fase 1 van 

Leren van Delict hebben gevolgd mogelijk t als controlegroep dienen voor de jongeren die de 

hele interventie (fase 1 en fase 2) krijgen. Aandachtspunt is hierbij dat bijna alle jongeren in 

plaats van fase 2 andere interventies krijgen en niet alle jongeren  dezelfde interventies krijgen. 
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Deze groep ‘andere interventies’ kan dienen als controlegroep als die als care as usual worden 

beschouwd. Als dit niet mogelijk is dan kunnen deze jongeren niet als controlegroep dienen. 

8.4 Slotconclusie  

We concluderen dat Leren van Delict in zijn geheel weinig wordt uitgevoerd. Fase 1, de 

delictanalyse wordt relatief vaak uitgevoerd (168 keer in 2012 en 2013). Er is ook veel ervaring 

met de uitvoering van fase 1 omdat de delictanalyse een voorwaarde is voor verlof. De 

uitvoering van de werkzame elementen uit fase 1 is programma-integer. Fase 2 wordt meer 

gevarieerd uitgevoerd en vooral het niet betrekken van de ouders en het minder expliciet 

aandacht hebben voor het bevorderen van de motivatie is niet programma-integer. Met fase 3 is 

tot nu toe nog geen ervaring opgedaan.  

 

We concluderen dat het borgen van de programma-integriteit onvoldoende prioriteit krijgt en 

onvoldoende wordt gefaciliteerd. Ook is een aantal randvoorwaarden voor de organisatie (sinds 

de implementatie) niet geregeld. Ook concluderen we dat de bereikte doelgroep voor het 

merendeel voldoet aan de inclusiecriteria en geen contra-indicaties heeft om door te stromen 

naar fase 2 maar dat dit slechts beperkt gebeurt. De potentiële doelgroep voor de totale 

interventie Leren van Delict is omvangrijker dan wat nu bereikt wordt.  

 

Op grond van deze bevindingen stellen wij dat de huidige uitvoeringspraktijk uitmondt in 

delictanalyses die worden gebruikt voor de verlofaanvraag en het opstellen van een 

behandelplan van de jongere. Er wordt dus met behulp van Leren van Delict vooral gewerkt aan 

het eerste subdoel van de interventie – inzicht geven in de delictketen – en niet aan 

gedragsverandering (de andere subdoelen). Hoe de uitkomst van dit eerste subdoel wordt 

gemeten is (nog) niet bepaald. Aan de gedragsverandering wordt gewerkt met behulp van 

andere interventies dan fase 2 van Leren van Delict. Als fase 2 wordt ingezet verwachten we dat 

de effectiviteit van deze fase kan worden vergroot als ook ouderparticipatie wordt ingezet. 

Alvorens over te gaan tot een doeltreffendheidsonderzoek moet worden nagedacht over de 

doorontwikkeling van de interventie en de mogelijkheden voor vervolgonderzoek. 

 

Dit betekent ook dat momenteel beperkt evidence based wordt gewerkt voor wat betreft de 

uitvoering van Leren van Delict. De door de Erkenningscommissie erkende gedragsinterventie 

Leren van Delict, die minimaal fase 1 en 2 omvat, wordt relatief weinig uitgevoerd. Fase 1 van 

Leren van Delict is geen zelfstandige erkende gedragsinterventie. De combinatie van fase 1 van 

Leren van Delict met andere (onderdelen van) interventies is niet bewezen effectief en ook niet 

theoretisch onderbouwd als mogelijk effectief. Dat is niet in lijn met het streven van het ministerie 

van Veiligheid en Justitie om zo veel mogelijk erkende gedragsinterventies in te zetten, omdat 

daarvan mag worden verwacht dat ze leiden tot minder recidive. 

 

Tot slot: met behulp van Leren van Delict worden op uniforme wijze in alle JJI’s gedegen 

delictanalyses uitgevoerd. Voor het werken aan de benodigde gedragsverandering die 

voortvloeit uit de delictanalyse wordt Leren van Delict waarschijnlijk onvoldoende benut.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Begeleidingscommissie 

Dit onderzoek werd begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit de volgende 

personen. 

 

em. prof. dr. J.W. Veerman, voorzitter, Radboud Universiteit (RU) - Faculteit der Sociale 

Wetenschappen 

drs. A.W.M. Eijken, MinVenJ - Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) 

dr. A. Jorna, MinVenJ - Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 

dr. J. Mulder, MinVenJ - Wetensch. Onderzoek - en Documentatiecentrum (WODC) 

dr. K. Stals, Nederlands Jeugdinstituut (NJi)  
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Bijlage 2 Onderzoeksvragen 

Doelgroep 

 Wat is de instroom, doorstroom en uitstroom in Leren van Delict? 1

 

 In welke mate en hoe wordt de beoogde doelgroep bereikt? 2

1 In welke mate voldoet de deelnemersgroep aan de eisen zoals geformuleerd in de in- en 

exclusiecriteria?  

2 Op welke wijze worden de deelnemers geselecteerd voor fase 1 en fase 2?  

3 Welke knelpunten doen zich voor bij de selectie van deelnemers? 

4 Wat zijn de kenmerken van de deelnemers met betrekking tot:  

5 Zijn er verschillen tussen de instellingen met betrekking tot de deelnemersgroep en zo ja, 

waar hebben die verschillen betrekking op? 

6 Zijn er verschillen tussen deelnemers en uitvallers, en zo ja, welke verschillen zijn dit? 

(bijvoorbeeld duur van het verblijf, inclusiecriteria en achtergrondkenmerken)? 

7 In welke mate nemen jongeren die in aanmerking komen voor Leren van Delict deel aan de 

interventie en waarom? 

8 In welke mate zijn de deelnemers gemotiveerd? 

De interventie 

 In welke mate wordt Leren van Delict uitgevoerd conform de programmahandleiding? 3

1 Wat zijn werkzame elementen van de interventie? 

2 In welke mate worden de werkzame elementen uitgevoerd zoals voorgeschreven?  

3 Hoe wordt de programma-integriteit gewaarborgd? 

4 Op welke wijze wordt gewerkt aan motivatie van de deelnemers? 

5 In welke mate is er sprake van programmadifferentiatie voor verschillen doelgroepen? 

6 Zijn er inhoudelijke redenen om af te wijken van de uitvoering zoals beschreven in de 

handleiding? Zo ja, welke? 

7 Dienen er aanpassingen plaats te vinden met betrekking tot de opzet van de interventie Leren 

van Delict? Zo ja, waarom en wat hoopt men met deze bijstellingen te bereiken? 

8 Zijn er verschillen tussen de instellingen met betrekking tot de uitvoering en zo ja, waar 

hebben die verschillen betrekking op? 

Uitvoerders van de interventie 

4 In welke mate wordt voldaan aan de voorwaarden voor de uitvoerders? 

1 In welke mate wordt voldaan aan de voorwaarden van de uitvoerders? 

2 Is er voldoende begeleiding en scholing van de trainers/co-trainers? 

3 Dienen er aanpassingen plaats te vinden met betrekking tot uitvoerders van Leren van Delict? 

Zo ja, waarom en wat hoopt men met deze bijstellingen te bereiken? 

4 Hoe waarderen de medewerkers/uitvoerders de methodiek? Sluit het programma aan bij de 

normen, de waarden en de behoeften van de behandelaars? 
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De organisatie (context) 

5 In welke mate wordt voldaan aan de voorwaarden voor de organisatie (context)? 

1 Hoe is de invoering van L eren van Delict verlopen? 

2 In welke mate speelt het strafrechtelijk kader een rol om de interventie uit te voeren zoals 

bedoeld? 

3 Hoe sluit Leren van Delict aan bij YOUTURN en het totale behandeltraject van de 

deelnemers?  

4 In welke mate wordt nu voldaan aan de voorwaarden voor de organisatie volgens de 

handleiding? 

Voorwaarden voor doeltreffendheidsonderzoek 

6 In welke mate wordt voldaan aan de voorwaarden voor het uitvoeren van een 

doeltreffendheidsonderzoek en effectevaluatie? 

1 Hoe verloopt de afname van de voorgeschreven meetinstrumenten (uit de handleiding) die 

van belang zijn voor de effectevaluatie?  

2 In welke mate en hoe wordt de doelrealisatie vastgelegd? 

3 Wat valt uit de resultaten van de procesevaluatie te concluderen over de eventuele 

haalbaarheid van een doeltreffendheidstudie en effectevaluatie? 

4 In welke mate zijn er voldoende deelnemers om het beoogde effect van de interventie aan 

te kunnen tonen of wanneer wordt dit aantal naar verwachting bereikt? 

5 In welke mate komen de jongeren die geïndiceerd zijn voor Leren van Delict maar de 

interventie niet volgen in aanmerking voor een eventuele controlegroep bij het 

doeltreffendheidsonderzoek? 
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Bijlage 3 Instrumenten 

B1 Leren van Delict - Interviewleidraad programmacoördinatoren  
 

Doel van het interview 

Met behulp van dit interview willen we globaal zicht krijgen op de uitvoering van Leren van Delict op 

het niveau van de JJI’s. We gaan in op de uitvoering van Leren van Delict, de mate waarin wordt 

gewerkt volgens de programmahandleiding, de wijze waarop de doelgroep wordt bereikt en de 

personele en organisatorische voorwaarden die nodig zijn voor een goede uitvoering. Het gaat in dit 

interview niet om uw specifieke ervaringen als trainer. Dit komt in het casusonderzoek en het latere 

groepsinterview aan de orde. Het gaat om de algemene gang van zaken omtrent Leren van Delict die 

u vanuit uw rol als programmacoördinator ziet. De uitkomsten van dit gesprek bieden ons een kader 

voor het verdere onderzoek binnen de JJI (naam JJI invullen). We hebben gevraagd om voorafgaand 

de ForCa QuickScan uit te voeren. De uitkomsten van de QuickScan komen aan de orde bij de 

verschillende onderwerpen in het gesprek. 

Aan het einde van het gesprek maken we praktische afspraken over de verdere invulling van het 

veldwerk in ‘uw’ JJI. 

 

1. Wat is uw rol als programmacoördinator 

 Welke taken vervult u? Hoe? 

 Hoe veel tijd en middelen heeft u daarvoor? Is dat voldoende? 

 

2. Hoe loopt de uitvoering van Leren van Delict in deze JJI? 

 Aantal trajecten (instroom/uitstroom/doorstroom) 

 Aantal trainers/co-trainers 

 Welke redenen zijn er om trajecten voortijdig af te breken (fase 1 en fase 2)? 

 Welke redenen zijn er voor het niet doorstromen naar een volgende fase van Leren van 

Delict en welke alternatieven worden geboden (fase 2 en fase 3)? 

 Wat gaat goed? 

 Welke knelpunten doen zich voor?  

 Wat was het meest opvallend in de QuickScan? 

 

3. In welke mate werken volgens u de trainers en co-trainers in de JJI volgens de 

programmahandleiding? 

 Wat zijn werkzame elementen van de interventie (volgens coördinator, aanvullende 

elementen)?  

 Wanneer komen werkzame elementen aan de orde (fase 1 en fase 2)? 

 Worden verschillende varianten in de uitvoering onderscheiden? 

 Wordt afgeweken van de programma-handeling? Waarom (inhoudelijke redenen)? 
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4. Hoe wordt de programma-integriteit bewaakt? 

 Wat is uw rol met betrekking tot Leren van Delict en het bewaken van de programma-

integriteit? 

 Is er intervisie? Zo ja hoe ziet de intervisie er uit? (frequentie, opzet, deelnemers) Zo nee, 

wat zijn daarvoor de redenen? 

 Is er supervisie? Zo ja hoe ziet de supervisie er uit? (frequentie, opzet, deelnemers) Zo nee, 

wat zijn daarvoor de redenen? 

 Worden journaalboeken structureel ingevuld, bekijkt u de journaalboeken en gebruikt u deze 

in supervisie/ intervisie? 

 Bieden de programmahandleiding en de opleiding voldoende houvast voor het geven van 

Leren van Delict? 

 Dient volgens u de opzet van de interventie Leren van Delict te worden aangepast?  

 

5. In welke mate en hoe wordt de beoogde doelgroep bereikt?  

 Hoe worden de deelnemers geselecteerd voor fase 1? En voor fase 2? 

 Behoren de jongeren die naar Leren van Delict worden verwezen tot de doelgroep?  

 Worden er wel eens jongeren geïndiceerd die niet beginnen aan Leren van Delict? Hoe 

vaak, wat zijn redenen? 

 Wat zijn de kenmerken van de deelnemers? In vergelijking daarmee: wat zijn de kenmerken 

van de uitvallers? En van niet-deelnemers? 

 Zijn de jongeren gemotiveerd voor Leren van Delict? Waaraan merkt u dat? 

 

6. Hoe is de implementatie van Leren van Delict in deze JJI verlopen?  

 Hoe is de invoering van Leren van Delict verlopen (knelpunten, achterliggende oorzaken 

van die knelpunten)? 

 In welke mate wordt nu voldaan aan de voorwaarden voor personeel en organisatie uit de 

handleiding? (faciliteiten, financiële middelen,  tijdinvestering trainers en co-trainers, 

formatie geschoold personeel)?  

 Is het duidelijk welke activiteiten van medewerkers verwacht wordt, gerelateerd aan het 

uitvoeren van de interventie (invullen van vragenlijsten, bijhouden van registraties, uitvoeren 

van evaluaties etc.)? 

 

7. Worden de voorgeschreven instrumenten bij de deelnemers af genomen? Welke wel en 

welke niet en waarom? 

5. Wie neemt ze af?  

 Wat zijn redenen om de meetinstrumenten niet af te nemen? 

 In welke mate worden de meetinstrumenten betrouwbaar ingevuld? 

 In welke mate zijn de instrumenten valide voor de doelgroep? 

 Worden de scores in een registratiesysteem opgenomen? 

 In hoeverre worden voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van de beoogde effect-

evaluatie?  
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B2 Leren van Delict - Interviewleidraad groepsinterview trainers en 
behandelaars/gedragswetenschappers 
 

Doel van het interview 

Dit interview heeft de volgende doelen: 

 zicht krijgen op de uitvoering van Leren van Delict in de JJI door na te gaan in hoeverre de 

bevindingen uit het casusonderzoek gelden voor alle trainers en trajecten; 

 zicht krijgen de wijze waarop jongeren worden geselecteerd voor Leren van Delict,  

 zicht krijgen op de plaats van de interventie in de behandeling van de jongere ; 

 zicht krijgen op de mogelijkheden voor vervolgonderzoek (een effectevaluatie). 

 

1. In welke mate wordt gewerkt volgens de handleiding? 

 In welke mate komen de werkzame elementen aan de orde en wanneer? (fase 1, 2 en 3)? 

 Komen onderdelen van fase 2 al aan bod in fase 1? En komen onderdelen van fase 3 al aan 

bod in fase 2? Welke?  

 Zijn er volgens u nog andere onderdelen in Leren van Delict die er voor zorgen dat Leren 

van Delict effectief is en ‘goed werkt’? 

 In welke mate wordt er gewerkt volgens de handleiding? Wat zijn afwijkingen van de 

programma-handleiding? Waarom wordt afgeweken? Zijn er inhoudelijke redenen? 

 Worden verschillende varianten in de uitvoering onderscheiden?  

 

2. Wat zijn redenen om jongeren niet te laten doorstromen naar een volgende fase en welke 

alternatieven worden geboden?  

 Wat zijn redenen geweest om fase 1 van de interventie voortijdig af te breken? 

 Wat zijn redenen geweest om fase 2 van de interventie voortijdig af te breken?  

 Wat zijn de kenmerken van de deelnemers en wat zijn de kenmerken van de uitvallers? 

 Wat zijn redenen geweest om jongeren niet door te laten stromen naar fase 2? 

 Welke alternatieven worden geboden voor fase 2 als jongeren (onterecht) niet doorstromen 

naar fase 2? 

 Wat zijn redenen geweest om jongeren niet door te laten stromen naar fase 3? 

 Welke alternatieven worden geboden voor fase 3 als jongeren (onterecht) niet doorstromen 

naar fase 3? 

 Wordt Leren van Delict gegeven op het goede moment (verblijf, fase YOUTURN)? 

Waarom? 

 

3. (Hoe) wordt de beoogde doelgroep bereikt?  

 Op welke wijze worden de deelnemers geselecteerd voor fase 1? En voor fase 2? 

 Zijn de jongeren die Leren van Delict krijgen ook de jongeren voor wie de interventie is 

bedoeld? Indien dit niet zo is, hoe wordt hiermee omgegaan? 

 Wat zijn de kenmerken van de deelnemers? In vergelijking daarmee: wat zijn de kenmerken 

van de uitvallers? En van niet-deelnemers? 

 Zijn de jongeren gemotiveerd om deel te nemen aan Leren van Delict? Waaraan merkt u 

dat? 

 Hoe worden deelnemers gemotiveerd? 
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4. Wat vindt u van de begeleiding en scholing tot trainer/co-trainer? 

 Welke opleiding heeft u gehad als trainers en co-trainers? 

 Welke scholing heeft u verder gehad om aan de slag te kunnen als trainer/co-trainer? 

 Heeft u behoefte aan meer begeleiding en scholing? Zo ja waaraan? 

 Dienen de eisen die worden gesteld aan de uitvoerders van de interventie Leren van Delict 

volgens u te worden aangepast? Zo ja, wat en waarom?  

 Is er intervisie? Hoe ziet de intervisie er uit? Is er supervisie? Hoe ziet de supervisie er uit?  

 Worden journaalboeken structureel ingevuld? Waarom (niet)? 

 Bieden de programmahandleiding en de opleiding voldoende houvast voor het geven van de 

training? Op welke punten niet?  

 Dient volgens u de opzet van de interventie Leren van Delict te worden aangepast? Zo ja, 

wat en waarom?  

 

5. Hoe wordt de methodiek gewaardeerd in de JJI?  

 Wat vindt u van Leren van Delict? Waarom? 

 Hoe waarderen andere medewerkers/uitvoerders in de JJI de methodiek? 

 Sluit het programma aan bij de normen, de waarden en de behoeften van de behandelaars? 
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B3 Vragen Leren van Delict voor trainers, co-trainers en/of 
behandelcoördinatoren 
De interventie Leren van Delict in de instelling 

 

In welke mate zijn onderstaande stellingen deze volgens jou van toepassing zijn op de uitvoering van 

Leren van Delict in deze instelling?  

Geef per stelling aan op de schaal van 1 (niet van toepassing) tot 10 (helemaal van toepassing) 

 in welke mate deze volgens jou van toepassing is.  

 
  

 
 
1 

   
10 

1 Bij het geven van de interventie wordt 
gewerkt volgens de handleiding 
 

   
 

2 De beoogde doelgroep wordt bereikt 
 
 

   
 

3 De begeleiding en scholing van de trainers 
en co-trainers is voldoende voor een goede 
uitvoering van Leren van Delict  
 

   
 

4 Er wordt voldaan aan de randvoorwaarden 
voor een goede uitvoering van Leren van 
Delict voor personeel en organisatie 
handleiding (faciliteiten, financiële 
middelen,  tijdinvestering trainers en co-
trainers, formatie) 

   
 

 

 

Uitvoering van interventie Leren van Delict 

 

1. Hoeveel trainingen gaf jij als trainer/co-trainer in de periode vanaf 1 januari 2012 tot heden? 

Aantal:  

2. In welke mate zijn de volgende onderdelen en middelen aan bod gekomen bij de trainingen die jij 

gaf in de periode vanaf 1 januari 2012 tot heden?  

Kruis per onderdeel het antwoord aan dat voor de door jou gegeven trainingen van toepassing is.  

 
Onderdelen  geen minder 

dan de 
helft 

de helft meer 
dan de 
helft 

allemaal 

Werken met de 5G's      

Opstellen van een delictanalyse      

Opstellen van een delictketen      

Aandacht voor generalisatie van het geleerde 
gedrag 

     

Motiverende gesprekstechnieken      

Delictpreventieplan      

Informeren ouders      

 
Middelen  geen minder 

dan de 
helft 

de helft meer 
dan de 
helft 

allemaal 

Verbaliseren van gevoelens en ervaringen      

Expliciteren van gedachten      

Uitdagen van cognities      

Alternatieve gedachten vormen      

Toepassing geleerde vaardigheden in 
verschillende contexten 
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Instructie      

Gebruik maken van rolmodellen      

Rollenspelen      

Opdrachten/ oefenen      

Positief bekrachtigen      

Externe sturing bij oefenen/rollenspelen      

Inzet oefenweken      

Gebruik werkboek      

 

 

Individuele vragen  

 

Beantwoord onderstaande vragen en geef zo nodig een toelichting. 

  

1 Wat is je rol met betrekking tot Leren van 
Delict? 
 

trainer/co-trainer 
 

2 Wat is je opleiding? 
 
 

MBO/ HBO/ Universiteit 
 

5 Wanneer volgde je de Leren van Delict 
opleiding tot trainer/co-trainer?  
 

(jaar) 

7 Wat motiveerde je om de Leren van Delict 
opleiding te volgen? 
 

 

8 Krijg je intervisie met betrekking tot Leren 
van Delict?  
 

ja/nee 
 

9 Krijg je supervisie met betrekking tot Leren 
van Delict?  
 

ja/nee 
 

10 Ben je momenteel gecertificeerd?  
 
 

ja/nee 
 

11 Wat zijn je verdere taken binnen de JJI? 
  

 
 
 

 

 

  



 

 
 

 93 RAPPORT | Procesevaluatie Leren van Delict | DSP-groep 

B4 Leren van Delict – Interviewleidraad groepsinterview 
behandelcoördinatoren/ gedragswetenschappers  
 

1. Wat is uw rol als behandelcoördinator met betrekking tot Leren van Delict? 

 

2. Hoe vindt de selectie van deelnemers van Leren van Delict plaats?  

 Op welke wijze worden de deelnemers geselecteerd voor fase 1? En voor fase 2? 

 In welke mate behoren de jongeren die naar Leren van Delict worden verwezen tot de 

doelgroep?  

 Hoeveel jongeren komen in aanmerking en beginnen uiteindelijk niet aan Leren van Delict? 

 Wat zijn redenen om jongeren wel te indiceren voor Leren van Delict maar de interventie 

niet te laten volgen? 

 Wat zijn de kenmerken van de jongeren die niet deelnemen in vergelijking met de 

deelnemers? 

 Zijn de jongeren gemotiveerd om deel te nemen aan Leren van Delict? Waaraan merkt u 

dat? 

 

3. Hoe is de inbedding van Leren van Delict in het totale behandelprogramma van de 

jongere? 

 Wordt Leren van Delict ook gegeven in andere fasen van YOUTURN dan fase 3? Hoe sluit 

Leren van Delict aan bij deze fasen en leidt dat tot afwijking van het originele protocol van 

Leren van Delict?  

 Welke trajecten lopen voorafgaand, tijdens en na Leren van Delict? 

 Hoe is de overdracht na afloop van Leren van Delict naar bijvoorbeeld lokale voorzieningen? 

 Speelt het strafrechtelijk kader een rol om de interventie uit te voeren zoals bedoeld? 

Waarom? 

 Sluit de interventie aan bij de normen en waarden en de behoeften van de behandelaars? 

 

4. Hoe loopt de uitvoering van Leren van Delict in deze JJI? 

 Wat zijn de ervaringen met de trajecten Leren van Delict die hebben plaatsgevonden binnen 

de JJI? 

 Worden er relatief veel trajecten voortijdig afgebroken? Wat gebeurt er dan?  

 Wat zijn de positieve aspecten van Leren van Delict? 

 Welke knelpunten doen zich voor in de uitvoering van Leren van Delict? Hoe zou dit idealiter 

gaan? 

 

5. Worden de voorgeschreven instrumenten bij de deelnemers af genomen? Welke wel en 

welke niet en waarom? 

6. Wie neemt ze af?  

 Wat zijn redenen om de meetinstrumenten niet af te nemen? 

 In welke mate worden de meetinstrumenten betrouwbaar ingevuld? 

 In welke mate zijn de instrumenten valide voor de doelgroep? 

 Worden de scores in een registratiesysteem opgenomen? 

 In hoeverre worden voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van de beoogde effect-

evaluatie?  
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B5 Leren van Delict - Interviewleidraad jongeren 
 

1 Waarom ben je Leren van Delict gaan doen? Wat was je motivatie? 

 Had jezelf zin om dit te gaan doen? Vond je het zelf nodig?  

 Als je geen zin had – toen moest je toch het programma volgen – hoe ging dat? 

 

2 De training heeft een aantal onderdelen. We willen graag weten of jij die onderdelen ook 

hebt gehad. Kun je voor de volgende onderdelen aangeven of je ze wel of niet hebt 

gehad? 

Kijk naar de onderdelen van het casusonderzoek en loop deze langs. Geef per onderdeel aan of de 

jongere dit element heeft gehad of niet. Vraag door bij eventuele tegenstrijdigheden.  

 

3 Van welke onderdelen heb je het meeste geleerd?  

 

4 Welke onderdelen vond je het leukst? 

 

5 Zijn er dingen die volgens jou anders zouden moeten?  

 

6 Liep alles zoals van tevoren uitgelegd? Wat wel, wat niet? 

 

7 Wat vond je van de trainer? 

 Heb je steeds dezelfde trainer gehad? Had je een klik met je trainer? 

 En wat vond je van de co-trainer? Heb je steeds dezelfde co-trainer gehad? Had je een 

klik met je co-trainer? 

 

8 Wat heb je uiteindelijk geleerd van Leren van Delict? Wat gebruik je nu nog? 

 

9 Zou je Leren van Delict aan een andere jongere aanraden? Waarom wel, waarom niet? 
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B6 Stellingen en vragen Leren van Delict voor 
programmacoördinatoren 
 

Stellingen: Leren van Delict in jouw instelling 

In welke mate zijn onderstaande stellingen van toepassing op de uitvoering van Leren van Delict in 

jouw instelling?  

Geef per stelling aan op de schaal van 1 (niet van toepassing) tot 10 (helemaal van toepassing) 

in welke mate deze volgens jou van toepassing is.  

 

7. Bij het geven van Leren van Delict wordt gewerkt volgens de 

handleiding (niets meer en niets minder) 

 

8. De termen in Leren van Delict sluiten naadloos aan  

bij de termen die de jongere kent (uit YOUTURN) 

 

9. In Fase 1 wordt een delictpreventieplan opgesteld 

 

 

10. In het verslag van de delictanalyse komen de leer- 

doelen van Leren van Delict altijd aan bod 

 

11. Alleen jongeren met een geweldsdelict en zonder  

contra-indicaties krijgen Fase 1 van Leren van Delict 

 

12. Fase 1 wordt gegeven omdat het moet (in het kader  

van verlofaanvraag) 

 

13. Fase 2 wordt niet gegeven omdat er meer passende  

alternatieven zijn 

 

14. Intervisie en supervisie krijgen prioriteit 

 

 

15. Er zijn voldoende faciliteiten voor de uitvoering van  

Leren van Delict (ruimte, tijd, formatie) 

 

16. De scholing van de trainers en co-trainers is  

voldoende voor de uitvoering van Leren van Delict 

 

  

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2 Individuele vragen  

Beantwoord onderstaande vragen en geef zo nodig een toelichting. 

 

   

1 In welke instelling ben je werkzaam? 
 
 

 

2 Ben je naast programmacoördinator ook trainer? 
 

ja/nee 
 

3 Wat is je opleiding? 
 
 

MBO/ HBO/ Universiteit 
 

4 Wanneer volgde je de Leren van Delict opleiding?  
 

(jaar) 

5 Wat zijn je verdere taken binnen de JJI? 
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B7 Procesevaluatie Leren van Delict 
Screeningslijst indicatieformulieren en evaluatieverslagen 
 
Algemeen  
respondentnummer  
verblijf op kortverblijfgroep/langverblijfgroep  
verwachte duur detentie  
naam instelling  
leeftijd bij indicatie Leren van Delict  
sekse  
herkomst (allochtoon/autochtoon)  
LVB (ja/nee/onbekend)  
  
Selectiecriteria (ja/nee/onbekend)  
veroordeling voor het plegen van (minimaal) een geweldsdelict  
score SAVRY voor recidiverisico matig tot hoog  
verbaal of fysiek agressief of vijandig gedrag volgens de BDHI  
onvoldoende zicht op ontstaan en eigen aandeel delictgedrag  
negatieve en/of gewelddadige opvattingen volgens de HID  
geen verantwoordelijkheid voor gedrag nemen volgens delictanalyse  
vijandige attributies volgens delictanalyse  
beperkte inleving volgens delictanalyse  
laat zich leiden door korte termijnbehoeften volgens delictanalyse  
beperkt gedragsrepertoire volgens TVA  
  
Contra-indicaties (ja/nee/onbekend)  
jongere vertoont alleen proactieve agressie volgens 
delictgeschiedenis, delictanalyse en BDHI 

 

geen specifiek zedendelict (kindmisbruik)  
reeds eerder Leren van Delict gevolgd  
onvoldoende beheersing Nederlandse taal  
intelligentie <70 en beperkt sociaal aanpassingsvermogen volgens 
BSA 

 

psychotische stoornis of onvoldoende realiteitsbesef  
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B8 Procesevaluatie Leren van Delict 
Screeningslijst meetinstrumenten 
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SAVRY      

Observatiecriteria eindpresentaties      

Hoe ik denk      

Vignetten ‘sociale informatieverwerking       

Buss-Durkee Hostility Inventory Dutch      

Incidentenregistratie      

Vragenlijst taken en vaardigheden 
adolescenten 
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B9 Procesevaluatie Leren van Delict 
 

Casusformulier 

Per traject worden algemene kenmerken gescoord en per bijeenkomst vervolgens items over de werkzame elementen/onderdelen. Wanneer een onderdeel niet van toepassing 

is wordt deze leeg gelaten. Bij opmerkingen wordt ingevuld waarom een onderdeel/element niet is uitgevoerd/toegepast of wordt uitgevoerd op een ander moment dan 

voorgeschreven in de handleiding. De opfrissessies – fase 3 van Leren van Delict – zijn opgenomen onder algemene kenmerken omdat deze zeer weinig voorkomen. 

 

Algemene kenmerken casusonderzoek Leren van Delict  

Kenmerken per traject (invullen) 
 

Datum start fase 1 
 

Datum eind fase 1 
 

Datum start fase 2 
 

Datum eind fase 2 
 

Fase van YOUTURN waarin LvD fase 1 werd gestart 
 

Fase van YOUTURN waarin LvD fase 2 werd gestart 
 

Aantal gesprekken 
 

Gemiddelde duur gesprekken 
 

Eventuele redenen om meer/minder sessies in te zetten 
 

Eventuele variant traject 
 

Aantal betrokken trainers en co-trainers 
 

Andere programma’s/trainingen die de jongere voorafgaand, tijdens of na afloop van Leren van Delict heeft gevolgd 

Motivatie van de jongere bij start (niet gemotiveerd+ niet meewerken; niet gemotiveerd + wel meewerken; wel gemotiveerd) 

Motivatie van de jongere gedurende traject (niet gemotiveerd+ niet meewerken; niet gemotiveerd + wel meewerken; wel gemotiveerd) 

Eventuele redenen om de traject voortijdig af te breken of af te ronden 
 

Wijze van verslaglegging (journaalboeken, anders) 
 

Opfrissessies 
 

  
Afgenomen instrumenten (ja/nee) 

 
SAVRY 

 
Observatiecriteria eindpresentaties 

 
Hoe ik denk 

 
Vignetten ‘sociale informatieverwerking’  

 
Buss-Durkee Hostility Inventory Dutch 

 
Incidentenregistratie 

 
Vragenlijst taken en vaardigheden adolescenten 
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Scorelijst casusonderzoek Leren van Delict FASE 1  
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Onderdelen           

Werken met de 5G's          

Opstellen van een delictanalyse          

Opstellen van een delictketen          

Aandacht voor generalisatie van het geleerde gedrag          

Motiverende gesprekstechnieken          

Delictpreventieplan          

Informeren ouders          

          

Middelen          

Verbaliseren van gevoelens en ervaringen          

Expliciteren van gedachten          

Uitdagen van cognities          

Alternatieve gedachten vormen          

Toepassing geleerde vaardigheden in verschillende contexten         

Instructie          

Modelling          

Rollenspelen          

Opdrachten/ oefenen          

Positief bekrachtigen          

Externe sturing bij oefenen/rollenspelen          

Inzet oefenweken          

Gebruik werkboek          

          

Praktische zaken          

Aanwezigheid jongere          

Aanwezigheid  vaste trainer          

Aanwezigheid co-trainer          

Aanwezigheid andere jongere          

Aanwezigheid ouder(s) presentatie          

Duur sessie = uur          
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Scorelijst casusonderzoek Leren van Delict FASE 2  
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Onderdelen               

Werken met de 5G's               

Aandacht voor generalisatie van geleerde gedrag               

Motiverende gesprekstechnieken               

Delictpreventieplan               

Informeren ouders                

               

Middelen               

Verbaliseren van gevoelens en ervaringen               

Expliciteren van gedachten               

Uitdagen van cognities               

Alternatieve gedachten vormen               

Toepassing geleerde vaardigheden in 
verschillende contexten 

              

Instructie               

Modelling               

Rollenspelen               

Opdrachten/oefenen               

Externe sturing bij oefenen/rollenspelen               

Positief bekrachtigen               

Inzet oefenweken               

Gebruik werkboek               

               

Praktische zaken               

Aanwezigheid jongere               

Aanwezigheid vaste trainer               

Aanwezigheid co-trainer               

Aanwezigheid andere jongere               

Aanwezigheid ouder(s) presentatie               

Duur sessie = uur               
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Bijlage 4 Uitkomsten ForCa 
QuickScan  

Onderstaand zijn de uitkomsten weergegeven van de Forca QuickScan zoals die zijn ingevuld door 

de programmacoördinatoren van de onderzochte JJI’s. De uitkomsten zijn gebruikt als input van de 

interviews. Bij de interpretatie van de uitkomsten geldt een kanttekening. De respondenten gaven 

aan het lastig te vinden de vragen van de QuickScan te beantwoorden. Ze misten nuance en konden 

in de QuickScan de stand van zaken van de implementatie van Leren van Delict slecht kwijt omdat er 

grote verschillen zijn tussen de stand van zaken voor fase 1 en voor fase 2.  

 

 

A 
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B 

 

 

 

C 
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D 
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