
INFORMATIE OVER DE CASUS
Vraag Antwoord Uitleg
Kindzaaknummer 123456 [vul het kindzaaknummer in]
Leeftijd 8 [Vul de leeftijd van de jongere in]
Meisje Ja [Vul Ja in als de jongere een meisje is en Nee als de jongeren een jongen is]
Raadsonderzoeker Appie95 [vul een usernaam in die u gedurende de hele studie gebruikt]
Regiokantoor Emmen [vul de naam van uw regiokantoor in]
Instrument 2A (regulier) Kies uit: 2A (regulier), 2A en 2B (regulier) of 2B (actualisatie)

SCOREFORMULIER LIJ. Vul alleen de nummers van de antwoordopties in (0, 1, etc.)
Instrument Vraag Gekozen antwoordoptie Uitleg Mogelijke antwoordopties

Na gesprek Na onderzoek bij vraag 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Instrument 
2A & 2B

1.1a Woonsituatie 0 [altijd invullen] Een gezin Leefgroep/tehuis Alleen
Geen vaste woon- 
of verblijplaats

Overig

Instrument 
2A & 2B

1.1b Woont met 
biologische moeder

1 [altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

1.1b Woont met 
biologische vader

0 [altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

1.1b Woont met niet-
biologische moeder

0 [altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

1.1b Woont met niet-
biologische vader

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

1.1b Woont met 
broer(s) en/of zus(sen)

[altijd invullen] Nee Ja

Aantal broers
[enkel invullen indien 
jeugdige broers 
heeft]

Vul het aantal 
broers in

Aantal zussen
[enkel invullen indien 
jeugdige zussen 
heeft]

Vul het aantal 
zussen in

Instrument 
2A & 2B

1.2 Verleden in 
pleeggezin of 
leefgroep/tehuis

[altijd invullen]
Nee Ja, in een pleeggezin Leefgroep / tehuis Beide 

leefgroep/tehuis 
en pleeggezin

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

1.3 Aanwezigheid van 
ouderlijk toezicht

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin 
woont]

Meestal wel Soms Meestal niet Onbekend

Instrument 
2A & 2B

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

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin 
woont]

Meestal wel Soms Meestal niet Onbekend

Instrument 
2A & 2B

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

[enkel invullen 
wanneer 1.4a = 0 of 
1 (Meestal wel of 
Soms)]

Meestal wel Soms Meestal niet Onbekend

Instrument 
2A & 2B

1.5 Gehoorzaamheid 
jeugdige aan 
ouder(s)/verzorger(s)

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin of 
leefgroep/tehuis 
woont]

Meestal wel Soms Meestal niet Onbekend

Instrument 
2A & 2B

1.6 Bestraffing 
ongewenst gedrag 
door 
ouders/verzorgers

[Enkel invullen 
wanneer jeugdige in 
gezin woont]

Consequente en 
gepaste 
bestraffing

Consequente maar te 
lichte bestraffing

Geen bestraffing
Inconsequente 
bestraffing

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

1.7 Eerder contact met 
justitie - vader

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin 
woont, met dit 
gezinslid]

Geen contacten
Justitieverleden 
(zonder detentie)

Detentieverleden N.v.t Onbekend

Instrument 
2A & 2B

1.7 Eerder contact met 
justitie - moeder

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin 
woont, met dit 
gezinslid]

Geen contacten
Justitieverleden 
(zonder detentie)

Detentieverleden N.v.t Onbekend



Instrument 
2A & 2B

1.7 Eerder contact met 
justitie - andere 
gezinsleden

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin 
woont, met dit 
gezinslid]

Geen contacten
Justitieverleden 
(zonder detentie)

Detentieverleden N.v.t Onbekend

Instrument 
2A & 2B

1.8 Goede band met 
mannelijke 
verzorger(s)

[enkel invullen indien 
jeugdige in 
leefgroep/ tehuis 
woont]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

1.8 Goede band met 
vrouwelijke 
verzorger(s)

[enkel invullen indien 
jeugdige in 
leefgroep/ tehuis 
woont]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

1.8 Goede band met 
medebewoner/groeps
genoten

[enkel invullen indien 
jeugdige in 
leefgroep/ tehuis 
woont]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

1.8 Goede band met 
niemand

[enkel invullen indien 
jeugdige in 
leefgroep/ tehuis 
woont]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

1.8 Onbekend 

[enkel invullen indien 
jeugdige in 
leefgroep/ tehuis 
woont]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

1.9 Ernst/heftigheid 
van conflicten tussen 
verzorgers en jeugdige

[enkel invullen indien 
jeugdige in 
leefgroep/ tehuis 
woont]

Conflicten 
worden 
adequaat 
opgelost

Geen conflicten
Conflicten worden 
vermeden

Conflicten gaan 
gepaard met 
schreeuwen, 
verhitte discussie 
en/of verbale 
intimidatie

Onbekend

Instrument 
2B

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

[uit (raads)dossier] Nee Ja Onbekend

Instrument 
2B

1.11 Is de jeugdige wel 
eens van huis 
weggelopen of uit huis 
gezet?

[altijd invullen] Nee
Ja, een of twee keer 
weggelopen of uit huis 
gezet

Ja, vaker dan twee 
keer weggelopen of 
uit huis gezet

Onbekend

Instrument 
2B

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

[uit (raads)dossier] Nee
Wel verzocht, niet 
toegewezen

Ja Onbekend

Instrument 
2B

1.13 Eerdere 
contacten met justitie - 
vader (waarmee 
jeugdige is 
opgegroeid)

[enkel invulllen 
indien woonsituatie 
anders dan bij 1.7: 
niet in gezin]

Geen contacten
Justitieverleden 
(zonder detentie)

Detentieverleden N.v.t Onbekend

Instrument 
2B

1.13 Eerdere 
contacten met justitie - 
moeder (waarmee 
jeugdige is 
opgegroeid)

[enkel invulllen 
indien woonsituatie 
anders dan bij 1.7: 
niet in gezin]

Geen contacten
Justitieverleden 
(zonder detentie)

Detentieverleden N.v.t Onbekend



Instrument 
2B

1.13 Eerdere 
contacten met justitie - 
andere gezinsleden 
(waarmee jeugdige is 
opgegroeid)

[enkel invulllen 
indien woonsituatie 
anders dan bij 1.7: 
niet in gezin]

Geen contacten
Justitieverleden 
(zonder detentie)

Detentieverleden N.v.t Onbekend

Instrument 
2B

1.14 Goede band met 
vader(s)/mannelijke 
verzorger(s)

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

1.14 Goede band met 
moeder(s)/vrouwelijke 
verzorger(s)

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

1.14 Goede band met 
broer(s)/zus(sen)

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

1.14 Goede band met 
familielid/familieleden 
buiten het gezin

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

1.14 Goede band met 
niemand

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

1.14 Onbekend [altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

1.15 De bereidheid 
van 
ouders/broers/zussen 
om de jeugdige te 
ondersteunen

[altijd invullen] Grote bereidheid Enige bereidheid
Weinig of geen 
bereidheid

Negatieve en 
afwijzende 
houding tegenover 
jeugdige

Onbekend

Instrument 
2B

1.16 Houding van de 
ouder(s)/ verzorger(s) 
ten aanzien van het 
antisociale gedrag van 
de jeugdige

[altijd invullen]

Keuren het 
antisociale 
gedrag van de 
jeugdige af

Doen niets, weten niet 
hoe te reageren

Bagatelliseren, 
ontkennen, 
excuseren, praten 
het gedrag goed of 
geven 
anderen/omstandi
gheden de schuld

Accepteren het 
antisociale gedrag 
van de jeugdige en 
vinden het prima

Zijn trots op het 
antisociale gedrag 
van de jeugdige

Onbekend

Instrument 
2B

1.17 Opleidingsniveau - 
vader

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Basisschool
Speciaal 
basisonderwijs

Speciaal onderwijs Praktijkonderwijs Lbo/vmbo-bl/kl/gl
Vmbo -
tl/mavo

Aka 
(Arbeidsmar
ktgekwalific
eerd 
Assistent)

Mbo/roc bol Mbo/roc bbl Havo Vwo Hbo Wo Anders Onbekend

Instrument 
2B

1.17 Opleidingsniveau - 
moeder

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Basisschool
Speciaal 
basisonderwijs

Speciaal onderwijs Praktijkonderwijs Lbo/vmbo-bl/kl/gl
Vmbo -
tl/mavo

Aka 
(Arbeidsmar
ktgekwalific
eerd 
Assistent)

Mbo/roc bol Mbo/roc bbl Havo Vwo Hbo Wo Anders Onbekend

Instrument 
2B

1.18 Beroepsniveau - 
vader

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen beroep Hoger beroepsniveau
Middelbaar 
beroepsniveau

Lager 
beroepsniveau

Overig (eigenaar 
bedrijf, vrij beroep)

Onbekend

Instrument 
2B

1.18 Beroepsniveau - 
moeder

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen beroep Hoger beroepsniveau
Middelbaar 
beroepsniveau

Lager 
beroepsniveau

Overig (eigenaar 
bedrijf, vrij beroep)

Onbekend

Instrument 
2B

1.19 Financiële situatie 
van het gezin waar de 
jeugdige nu woont

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Voldoende 
financiële 
middelen voor 
reguliere 
uitgaven

Beperkte financiële 
middelen voor 
reguliere uitgaven, 
maar geen schulden

Financiële 
problemen, 
schulden

Onbekend



Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - vader: 
lichamelijke 
gezondheidsprobleme
n

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen 
lichamelijke 
gezondheidsprob
lemen of n.v.t.

Wel lichamelijke 
gezondheidsprobleme
n

Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - vader: 
geestelijke 
gezondheidsprobleme
n

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen geestelijke 
gezondheidsprob
lemen of n.v.t.

Wel geestelijke 
gezondheidsprobleme
n

Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - vader: 
alcoholmisbruik

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen 
alcoholmisbruik 
of n.v.t

Wel alcoholmisbruik Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - vader: 
werkloosheid

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen 
werkloosheid of 
n.v.t.

Wel werkloosheid Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - vader: 
drugsmisbruik

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen 
drugsmisbruik of 
n.v.t.

Wel drugsmisbruik Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - vader: anders

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen andere 
problemen dan 
bovenstaande of 
n.v.t.

Wel andere 
problemen dan 
bovenstaande

Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - moeder: 
lichamelijke 
gezondheidsprobleme
n

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen 
lichamelijke 
gezondheidsprob
lemen of n.v.t.

Wel lichamelijke 
gezondheidsprobleme
n

Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - moeder: 
geestelijke 
gezondheidsprobleme
n

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen geestelijke 
gezondheidsprob
lemen of n.v.t.

Wel geestelijke 
gezondheidsprobleme
n

Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - moeder: 
alcoholmisbruik

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen 
alcoholmisbruik 
of n.v.t

Wel alcoholmisbruik Onbekend



Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - moeder: 
werkloosheid

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen 
werkloosheid of 
n.v.t.

Wel werkloosheid Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - moeder: 
drugsmisbruik

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen 
drugsmisbruik of 
n.v.t.

Wel drugsmisbruik Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - moeder: 
anders

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen andere 
problemen dan 
bovenstaande of 
n.v.t.

Wel andere 
problemen dan 
bovenstaande

Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - overige 
gezinsleden: 
lichamelijke 
gezondheidsprobleme
n

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen 
lichamelijke 
gezondheidsprob
lemen of n.v.t.

Wel lichamelijke 
gezondheidsprobleme
n

Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - overige 
gezinsleden: 
geestelijke 
gezondheidsprobleme
n

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen geestelijke 
gezondheidsprob
lemen of n.v.t.

Wel geestelijke 
gezondheidsprobleme
n

Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - overige 
gezinsleden: 
alcoholmisbruik

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen 
alcoholmisbruik 
of n.v.t

Wel alcoholmisbruik Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - overige 
gezinsleden: 
werkloosheid

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen 
werkloosheid of 
n.v.t.

Wel werkloosheid Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - overige 
gezinsleden: 
drugsmisbruik

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen 
drugsmisbruik of 
n.v.t.

Wel drugsmisbruik Onbekend

Instrument 
2B

1.20 Overige 
problemen van 
huidige gezinsleden 
met wie jeugdige 
woont - overige 
gezinsleden: anders

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Geen andere 
problemen dan 
bovenstaande of 
n.v.t.

Wel andere 
problemen dan 
bovenstaande

Onbekend



Instrument 
2B

1.21 Ondersteunend 
netwerk voor het gezin

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Ondersteunend 
netwerk

Enigszins 
ondersteunend 
netwerk

Geen 
ondersteunend 
netwerk

Onbekend

Instrument 
2B

1.22 Het gezin betrekt 
de jeugdige bij 
gezinsactiviteiten en 
gezamenlijke 
beslissingen

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Ja Enigszins Nee Onbekend

Instrument 
2B

1.23 Ernst/heftigheid 
van conflicten tussen 
gezinsleden

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Conflicten 
worden 
adequaat 
opgelost

Geen conflicten
Conflicten worden 
vermeden

Schreeuwen, 
verhitte discussies, 
verbale intimidatie

Dreiging met 
lichamelijk geweld

Huiselijk 
geweld: 
lichamelijk/s
eksueel 
misbruik

Onbekend

Instrument 
2B

1.24 Beloning van 
gewenst gedrag

[enkel invullen indien 
jeugdige in gezin]

Consequente en 
gepaste beloning

Consequente maar te 
zware (overdreven) 
beloning

Consequente maar 
te lichte beloning

Inconsequente 
beloning

Geen beloning Onbekend

Instrument 
2A & 2B

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

[altijd invullen] Vijf Drie of vier Twee of minder Onbekend

Instrument 
2A & 2B

2.2 Invulling 
dagbesteding

[altijd invullen] Volgt voltijd 
onderwijs

Volgt deeltijd 
onderwijs

Volgt deeltijd 
onderwijs en werkt

Werkt Overig Onbekend

Instrument 
2A & 2B

2.2 Overige 
dagbesteding, 
namelijk

[indien 2.2 = 
4:Overig]

Vul in welk soort 
dagbesteding

Instrument 
2A & 2B

2.3 Diploma 
voortgezet onderwijs

[altijd invullen] Diploma behaald
Certificaat 
Praktijkonderwijs 
behaald

Nog geen diploma 
behaald

Voortijdig 
schoolverlater

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

2.4a School afgelopen 
zes maanden

[altijd invullen]
Gaat overdag 
naar school 
en/of stage

Geschorst
Van school 
gestuurd

Zat afgelopen zes 
maanden niet op 
school

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

2.4b Laatst gevolgde 
opleiding

[enkel invullen indien 
2.4a = 3: zat 
afgelopen zes 
maanden niet op 
school]

Basisonderwijs
Speciaal 
basisonderwijs

Speciaal onderwijs Praktijkonderwijs Vmbo - bl/kl/gl
Vmbo -
tl/mavo

Aka 
(Arbeidsmar
ktgekwalific
eerd 
Assistent)

Mbo/roc bol Mbo/roc bbl Havo Vwo Hbo Wo Anders Onbekend

Instrument 
2A & 2B

2.4b Laatst gevolgde 
opleiding - anders

[enkel invullen indien 
2.4b = 13: Anders]

Omschrijf het 
type school

Instrument 
2A & 2B

2.4c Laatste klas

[enkel invullen indien 
2.4a = 3: zat 
afgelopen zes 
maanden niet op 
school]

Vul de laatste 
klas in

Instrument 
2A & 2B

2.4d Reden dat de 
jeugdige afgelopen zes 
maanden niet op 
school zat: Niet meer 
leerplichtig

[enkel invullen indien 
2.4a = 3: zat 
afgelopen zes 
maanden niet op 
school]

Nee Ja

2.4d Reden dat de 
jeugdige afgelopen zes 
maanden niet op 
school zat: Wordt 
thuis gehouden door 
ouder(s)/verzorger(s)

[enkel invullen indien 
2.4a = 3: zat 
afgelopen zes 
maanden niet op 
school]

Nee Ja

2.4d Reden dat de 
jeugdige afgelopen zes 
maanden niet op 
school zat: Jongere 
blijft thuis vanwege 
zorgtaken in het gezin

[enkel invullen indien 
2.4a = 3: zat 
afgelopen zes 
maanden niet op 
school]

Nee Ja



2.4d Reden dat de 
jeugdige afgelopen zes 
maanden niet op 
school zat: Jongere 
blijft thuis vanwege 
ziekte of een 
herstelperiode na een 
ongeval

[enkel invullen indien 
2.4a = 3: zat 
afgelopen zes 
maanden niet op 
school]

Nee Ja

2.4d Reden dat de 
jeugdige afgelopen zes 
maanden niet op 
school zat: Is angstig 
voor 
school/schoolsituaties

[enkel invullen indien 
2.4a = 3: zat 
afgelopen zes 
maanden niet op 
school]

Nee Ja

2.4d Reden dat de 
jeugdige afgelopen zes 
maanden niet op 
school zat: Wil niet 
meer naar school

[enkel invullen indien 
2.4a = 3: zat 
afgelopen zes 
maanden niet op 
school]

Nee Ja

2.4d Reden dat de 
jeugdige afgelopen zes 
maanden niet op 
school zat: Van school 
gestuurd vanwege 
slechte resultaten 
en/of negatief 
studieadvies

[enkel invullen indien 
2.4a = 3: zat 
afgelopen zes 
maanden niet op 
school]

Nee Ja

2.4d Reden dat de 
jeugdige afgelopen zes 
maanden niet op 
school zat: Van school 
gestuurd vanwege 
negatief gedrag

[enkel invullen indien 
2.4a = 3: zat 
afgelopen zes 
maanden niet op 
school]

Nee Ja

2.4d Reden dat de 
jeugdige afgelopen zes 
maanden niet op 
school zat: Onbekend

[enkel invullen indien 
2.4a = 3: zat 
afgelopen zes 
maanden niet op 
school]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

2.5 De jeugdige hecht 
belang aan 
onderwijs/opleiding

0 [altijd invullen] Ja Enigszins Nee Onbekend

Instrument 
2A & 2B

2.6 School waar 
jeugdige staat 
ingeschreven

[enkel invullen indien 
jeugdige afgelopen 
zes maanden op 
school]

Basisonderwijs
Speciaal 
basisonderwijs

Speciaal onderwijs Praktijkonderwijs Vmbo - bl/kl/gl
Vmbo -
tl/mavo

Aka 
(Arbeidsmar
ktgekwalific
eerd 
Assistent)

Mbo/roc bol Mbo/roc bbl Havo Vwo Hbo Wo Anders Onbekend

Instrument 
2A & 2B

2.6 Naam school

[enkel invullen indien 
jeugdige afgelopen 
zes maanden op 
school]

Vul de naam van 
de school in

Instrument 
2A & 2B

2.6 Anders: 
Omschrijving type 
school

[enkel invullen indien 
jeugdige afgelopen 
zes maanden op 
school en 2.6 = 13: 
Anders]

Geef een 
omschrijving van 
het type school

Instrument 
2A & 2B

2.6 Aantal dagen 
school per week

[enkel invullen indien 
jeugdige afgelopen 
zes maanden op 
school]

Vul het aantal 
dagen school per 
week in 
(nummer)



Instrument 
2A & 2B

2.6 Aantal dagen stage 
per week

[enkel invullen indien 
jeugdige afgelopen 
zes maanden op 
school]

Vul het aantal 
dagen stage per 
week in 
(nummer)

Instrument 
2A & 2B

2.6 Aantal dagen werk 
per week naast 
school/stage

[enkel invullen indien 
jeugdige afgelopen 
zes maanden op 
school]

Vul het aantal 
dagen werk per 
week naast 
school/stage in 
(nummer)

Instrument 
2A & 2B

2.7a De jeugdige volgt 
speciaal 
onderwijs/praktijkond
erwijs of heeft een 
rugzakje (Leerling 
Gebonden 
Financiering)

[enkel invullen indien 
jeugdige afgelopen 
zes maanden op 
school]

Geen speciaal 
onderwijs/praktij
konderwijs of 
LGF

Wel speciaal 
onderwijs/praktijkond
erwijs of LGF

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

2.7b Reden speciaal 
onderwijs/praktijkond
erwijs of LGF

[enkel invullen indien 
2.7a = 1: wel speciaal 
onderwijs/LGF & 
indien jeugdige 
afgelopen zes 
maanden op school]

Visuele handicap 
(cluster 1)

Communicatieve 
handicap (gehoor-, 
taal- en/of 
spraakproblemen) 
(cluster 2)

Verstandelijke 
handicap (cluster 
3)

Lichamelijke 
handicap (cluster 
3)

Verstandelijke en 
lichamelijke 
handicap (cluster 3)

Psychiatrisc
he of 
gedragsstoo
rnis (cluster 
4)

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

2.8 Schoolprestaties 
van de jeugdige 
gedurende de 
afgelopen zes 
maanden

[enkel invullen indien 
jeugdige afgelopen 
zes maanden op 
school]

Presteert goed 
(gemiddeld 7 of 
hoger)

Presteert voldoende 
(gemiddeld 6)

Presteert zwak 
(gemiddeld 5)

Presteert slecht 
(gemiddeld 4 of 
lager)

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

2.9a Gedrag van de 
jeugdige op school in 
afgelopen zes 
maanden

[enkel invullen indien 
jeugdige afgelopen 
zes maanden op 
school]

Vertoont positief 
gedrag op school

Vertoont neutraal 
gedrag op school 
(geen problemen)

Vertoont soms 
negatief gedrag op 
school

Vertoont negatief 
gedrag op school

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

2.9b Actie 
ondernomen: Geen 
contact vanuit school

[enkel invullen indien 
2.9a = 2 of 3 & indien 
jeugdige afgelopen 
zes maanden op 
school]

Wel contact Geen contact

Instrument 
2A & 2B

2.9b Actie 
ondernomen: 
ZorgAdviesTeam/hulp
verlening is 
ingeschakeld

[enkel invullen indien 
2.9a = 2 of 3 & indien 
jeugdige afgelopen 
zes maanden op 
school]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

2.9b Actie 
ondernomen: Contact 
vanuit school met 
ouder(s) i.v.m. 
probleemgedrag 
jeugdige

[enkel invullen indien 
2.9a = 2 of 3 & indien 
jeugdige afgelopen 
zes maanden op 
school]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

2.9b Actie 
ondernomen: Contact 
vanuit school met 
politie i.v.m. 
probleemgedrag 
jeugdige

[enkel invullen indien 
2.9a = 2 of 3 & indien 
jeugdige afgelopen 
zes maanden op 
school]

Nee Ja



Instrument 
2A & 2B

2.10 Spijbelt de 
jeugdige?

[enkel invullen indien 
jeugdige afgelopen 
zes maanden op 
school]

Niet of 
nauwelijks, 
jeugdige is altijd 
aanwezig

Soms Vaak Onbekend

Instrument 
2B

2.11 Docenten, 
onderwijspersoneel 
en/of begeleiders met 
wie de jeugdige goed 
contact heeft

[altijd invullen]

Heeft goed 
contact met 
twee of meer 
medewerkers 
van school

Heeft goed contact 
met één medewerker 
van school

Heeft geen goed 
contact met 
medewerkers van 
school

Onbekend

Instrument 
2B

2.11 Heeft goed 
contact met:

[indien 2.11 = 0 of 1]
Vul in met wie de 
jeugdige goed 
contact heeft

Instrument 
2B

2.12 Aantal 
verwijderingen uit de 
les in de afgelopen zes 
maanden

[altijd invullen] Geen 
verwijdering

Eén keer een 
verwijdering

Twee of drie keer Meer dan drie keer Onbekend

Instrument 
2B

2.13a Aantal 
schorsingen in de 
afgelopen zes 
maanden

[altijd invullen] Geen schorsing Eén keer Meer dan één keer Onbekend

Instrument 
2B

2.13b Leeftijd bij de 
eerste schorsing

[enkel invullen indien 
2.13a = 1 of 2]

13 jaar of ouder 
(voortgezet 
onderwijs)

Jonger dan 13 jaar 
(basisschool)

Onbekend

Instrument 
2B

2.14 Inschatting van 
de school dat de 
jeugdige de 
school/opleiding 
positief zal afsluiten

[altijd invullen]
Waarschijnlijk 
wel met een 
diploma

Waarschijnlijk wel met 
een certificaat 
Praktijkonderwijs

Onzeker Waarschijnlijk niet Onbekend

Instrument 
2A & 2B

3.1 Werkervaring: 
heeft eerder betaald 
werk verricht

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

3.1 Werkervaring: 
Verricht op dit 
moment betaald werk

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

3.1 Werkervaring: Is 
beschikbaar voor de 
arbeidsmarkt

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

3.1 Werkervaring: 
Geen van 
bovenstaande 
antwoorden van 
toepassing

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

3.2 Huidige 
werksituatie - Aantal 
uur per week:

[enkel invullen indien 
3.1 = Verricht op dit 
moment betaald 
werk]

Vul het aantal 
uur per week in 
(nummer)

Instrument 
2A & 2B

3.2 Huidige 
werksituatie - Soort 
werk:

[enkel invullen indien 
3.1 = Verricht op dit 
moment betaald 
werk]

Vul een 
omschrijving van 
het soort werk in

Instrument 
2A & 2B

3.2 Huidige 
werksituatie -Naam 
werkbegeleider/werkg
ever:

[enkel invullen indien 
3.1 = Verricht op dit 
moment betaald 
werk]

Vul de naam van 
de 
werkbegeleider/
werkgever in



Instrument 
2A & 2B

3.2 Huidige 
werksituatie - 
Telefoonnummer 
werkbegeleider/werkg
ever:

[enkel invullen indien 
3.1 = Verricht op dit 
moment betaald 
werk]

Vul het 
telefoonnumer 
van de 
werkbegeleider/
werkgever in

Instrument 
2A & 2B

3.3 Ervaring in huidige 
werksituatie

[enkel invullen indien 
3.1 = Verricht op dit 
moment betaald 
werk]

Huidige werk 
gaat goed

Er zijn problemen op 
het werk door het 
gedrag van de 
jeugdige

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

3.4 Huidige positieve 
contacten met de 
werkgever(s) of 
volwassen collega(’s)

[enkel invullen indien 
3.1 = Verricht op dit 
moment betaald 
werk]

Tenminste één 
positief contact

Heeft geen positieve 
contacten

Onbekend

Instrument 
2B

3.5 Succes in het 
arbeidsverleden

[enkel invullen indien 
3.1 = Heeft eerder 
betaald werk 
verricht]

Succesvol 
geweest op het 
werk

Soms succesvol, soms 
niet

Niet succesvol 
geweest op het 
werk

Onbekend

Instrument 
2B

3.6 Problemen in het 
arbeidsverleden

[enkel invullen indien 
3.1 = Heeft eerder 
betaald werk 
verricht]

Nooit ontslagen 
of ontslag 
genomen 
vanwege 
problemen op 
het werk

Ontslagen of ontslag 
genomen vanwege 
slechte prestaties

Ontslagen of 
ontslag genomen 
omdat de jeugdige 
niet goed kon 
opschieten met 
collega’s of 
werkgever(s)

Onbekend

Instrument 
2B

3.7 Positieve 
contacten met 
werkgever(s) of 
volwassen collega(’s) 
in de vorige 
werksituatie

[enkel invullen indien 
3.1 = Heeft eerder 
betaald werk 
verricht]

Twee of meer 
positieve 
contacten

Eén positief contact
Geen positieve 
contacten

Onbekend

Instrument 
2B

3.8 In hoeverre is de 
jeugdige in staat om 
een baan te 
behouden?

[altijd invullen]

Heeft laten zien 
dat hij/zij een 
baan kan 
behouden

Heeft kennis, 
vaardigheden en 
motivatie om een 
baan te behouden

Weet niet wat 
nodig is om een 
baan te behouden

Onbekend

Instrument 
2B

3.9 Huidige interesse 
in een baan

[altijd invullen] Heeft op dit 
moment werk

Heeft geen werk, 
toont wel interesse in 
een baan

Heeft geen werk, 
toont enige 
interesse in een 
baan

Heeft geen werk, 
toont geen 
interesse in een 
baan

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

4.1 Structurele 
vrijetijds-besteding 
binnen een vereniging

[altijd invullen]

Vrijetijdsbestedi
ng neemt vier of 
meer uur per 
week in beslag

Vrijetijdsbesteding 
neemt twee tot vier 
uur per week in beslag

Neemt nergens 
deel aan, maar 
toont wel interesse

Is niet 
geïnteresseerd in 
deelname aan 
activiteiten

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

4.2 Positieve vrijetijds-
besteding buiten een 
vereniging

[altijd invullen]

Vrijetijdsbestedi
ng neemt vier of 
meer uur per 
week in beslag

Vrijetijdsbesteding 
neemt twee tot vier 
uur per week in beslag

Neemt nergens 
deel aan, maar 
toont wel interesse

Is niet 
geïnteresseerd in 
deelname aan 
activiteiten

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

4.3 Is er bij deze 
jeugdige sprake van 
een problematische 
vrijetijdsbesteding?

[altijd invullen] Nee Enigszins Ja Onbekend

Instrument 
2B

4.4 Oordeel jeugdige 
over de eigen 
financiële situatie

[altijd invullen] Voldoende geld Net genoeg geld
Te weinig geld voor 
incidentele 
uitgaven

Te weinig geld 
voor dagelijkse en 
maandelijkse 
uitgaven

Te weinig geld voor 
dagelijkse, 
maandelijkse en 
incidentele uitgaven

Onbekend

Instrument 
2B

4.5 Manier waarop 
jeugdige met geld 
omgaat

[altijd invullen]

Houdt aan het 
eind van de 
maand wel eens 
geld over en 
spaart

Past uitgaven aan 
inkomsten: spaart niet 
en heeft geen 
schulden

Heeft problemen 
met het omgaan 
met geld, heeft 
soms schulden

Heeft veel 
problemen met 
het omgaan met 
geld, heeft vaak 
schulden

Onbekend



Instrument 
2A & 2B

5.1 Leeftijdgenoten 
met wie de jeugdige 
zijn tijd doorbrengt

[altijd invullen] Vooral prosociaal Geen
Prosociaal en 
antisociaal

Vooral antisociaal Lid van een bende Onbekend

Instrument 
2A & 2B

5.2 Bewondering voor 
en/of imiteren van 
antisociaal gedrag van 
leeftijdgenoten

[altijd invullen]

Niet, jeugdige 
staat hier 
afwijzend 
tegenover en laat 
zelf ander gedrag 
zien

Enigszins Wel Onbekend

Instrument 
2A & 2B

5.3 De mate waarin de 
jeugdige weerstand 
kan bieden aan de 
invloed van antisociale 
leeftijdgenoten

[altijd invullen]

Heeft alleen 
omgang met 
prosociale 
leeftijdgenoten

Biedt meestal 
weerstand tegen de 
invloed van antisociale 
leeftijdgenoten

Biedt soms 
weerstand tegen 
de invloed van 
antisociale 
leeftijdgenoten

Biedt zelden 
weerstand tegen 
de invloed van 
antisociale 
leeftijdgenoten

Is de leider van 
antisociale 
leeftijdgenoten

Onbekend

Instrument 
2B

5.4 Huidige positieve 
relaties met 
volwassenen, anders 
dan gezin of 
volwassenen die 
verbonden zijn aan 
werk of school

[altijd invullen]

Positieve relaties 
met twee of 
meer 
volwassenen

Positieve relatie met 
één volwassene

Geen positieve 
relaties met 
volwassenen

Onbekend

Instrument 
2B

5.5 Huidige sociale 
binding met de 
gemeenschap

[altijd invullen] Sterke sociale 
binding

Enigszins sociale 
binding

Geen sociale 
binding

Onbekend

Instrument 
2B

5.6 Is de jeugdige wel 
eens gepest?

[altijd invullen] Is nooit gepest Is wel eens gepest Is vaak gepest Onbekend

Instrument 
2B

5.7 Heeft de jeugdige 
wel eens gepest?

[altijd invullen] Heeft nooit 
gepest

Heeft wel eens gepest Heeft vaak gepest Onbekend

Instrument 
2B

5.8 Huidige 
relatie/verkering

[altijd invullen]
Relatie/verkering 
met prosociaal 
persoon

Geen relatie/verkering
Relatie/verkering 
met antisociaal 
persoon

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

6.1a Alcoholgebruik 
jeugdige

[altijd invullen] Drinkt geen 
alcohol

Drinkt wel eens 
alcohol, maar dit 
speelde geen rol bij 
het delict

Alcoholgebruik 
speelde een rol bij 
het delict

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

6.1b Mate van 
alcoholgebruik 
jeugdige

[enkel invullen indien 
6.1a = 1 of 2]

Zelden en weinig 
per keer

Soms en weinig per 
keer

Vaak, maar dan 
weinig per keer

Zelden, maar dan 
veel per keer

Soms, maar dan veel 
per keer

Vaak en veel 
per keer

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

6.1c Alcohol 
problemen: 
Alcoholgebruik 
veroorzaakt geen 
problemen

[enkel invullen indien 
6.1b = 1, 2, 3, 4, of 5]

Wel problemen Geen problemen

Instrument 
2A & 2B

6.1c Alcohol 
problemen: 
Alcoholgebruik 
belemmert de omgang 
met prosociale 
vrienden

[enkel invullen indien 
6.1b = 1, 2, 3, 4, of 5]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

6.1c Alcohol 
problemen: 
Alcoholgebruik van 
jeugdige veroorzaakt 
conflicten in het gezin

[enkel invullen indien 
6.1b = 1, 2, 3, 4, of 5]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

6.1c Alcohol 
problemen: 
Alcoholgebruik draagt 
bij aan het criminele 
gedrag

[enkel invullen indien 
6.1b = 1, 2, 3, 4, of 5]

Nee Ja



Instrument 
2A & 2B

6.1c Alcohol 
problemen: 
Alcoholgebruik 
verstoort het leren op 
school

[enkel invullen indien 
6.1b = 1, 2, 3, 4, of 5]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

6.1c Alcohol 
problemen: 
Alcoholgebruik 
veroorzaakt 
gezondheidsprobleme
n

[enkel invullen indien 
6.1b = 1, 2, 3, 4, of 5]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

6.1c Alcohol 
problemen: Onbekend

[enkel invullen indien 
6.1b = 1, 2, 3, 4, of 5]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

6.2a Drugsgebruik 
jeugdige

[altijd invullen] Gebruikt geen 
drugs

Gebruikt wel eens 
drugs, maar dit 
speelde geen rol bij 
het delict

Drugsgebruik 
speelde een rol bij 
het delict

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

6.2b Mate van 
drugsgebruik jeugdige

[enkel invullen indien 
6.2a = 1 of 2]

Zelden en weinig 
per keer

Soms en weinig per 
keer

Vaak, maar dan 
weinig per keer

Zelden, maar dan 
veel per keer

Soms, maar dan veel 
per keer

Vaak en veel 
per keer

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

6.2c Drugs probleem: 
Drugsgebruik 
veroorzaakt geen 
problemen

[enkel invullen indien 
6.2b = 1, 2, 3, 4 of 5]

Wel problemen Geen problemen

Instrument 
2A & 2B

6.2c Drugs probleem: 
Drugsgebruik 
belemmert de omgang 
met prosociale 
vrienden

[enkel invullen indien 
6.2b = 1, 2, 3, 4 of 5]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

6.2c Drugs probleem: 
Drugsgebruik van 
jeugdige veroorzaakt 
conflicten in het gezin

[enkel invullen indien 
6.2b = 1, 2, 3, 4 of 5]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

6.2c Drugs probleem: 
Drugsgebruik draagt 
bij aan het criminele 
gedrag

[enkel invullen indien 
6.2b = 1, 2, 3, 4 of 5]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

6.2c Drugs probleem: 
Drugsgebruik 
verstoort het leren op 
school

[enkel invullen indien 
6.2b = 1, 2, 3, 4 of 5]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

6.2c Drugs probleem: 
Drugsgebruik 
veroorzaakt 
gezondheidsprobleme
n

[enkel invullen indien 
6.2b = 1, 2, 3, 4 of 5]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

6.2c Drugs probleem: 
Onbekend

[enkel invullen indien 
6.2b = 1, 2, 3, 4 of 5]

Nee Ja

Instrument 
2B

6.3 Onderzoek naar 
alcohol-/drugsgebruik 
jeugdige

[altijd invullen] Geen onderzoek
Gediagnosticeerd als 
geen 
probleemgebruiker

Gediagnosticeerd 
als 
probleemgebruiker

Gediagnosticeerd 
als 
afhankelijk/verslaa
fd

Onbekend

Instrument 
2B

6.4 Cursus/training 
voor alcohol-
/drugsprobleem

[altijd invullen]
Nooit een 
cursus/training 
gevolgd

Vrijwillig een 
cursus/training 
gevolgd

Een cursus/training 
gevolgd op verzoek 
van 
ouder(s)/verzorger(
s)/school of een 
instantie

Een 
cursus/training 
opgelegd door 
justitie

Een cursus/training 
geweigerd of 
voortijdig beëindigd

Onbekend



Instrument 
2B

6.5 Deelname aan een 
alcohol/drugs 
behandelprogramma

[altijd invullen]

Nooit behandeld 
voor 
alcohol/drugspro
bleem

Behandeld voor 
alcohol/drugsproblee
m

Een 
behandelprogram
ma geweigerd of 
voortijdig 
beëindigd

Onbekend

Instrument 
2B

6.6a Gokgedrag [altijd invullen] Gokt niet
Gokt, maar dit speelde 
geen rol bij het delict

Gokken speelde 
een rol bij het 
delict

Onbekend

Instrument 
2B

6.6b Mate van gokken 
jeugdige

[enkel invullen indien 
6.6a = 1 of 2]

Zelden en weinig 
per keer

Soms en weinig per 
keer

Vaak, maar dan 
weinig per keer

Zelden, maar dan 
veel per keer

Soms, maar dan veel 
per keer

Vaak en veel 
per keer

Onbekend

Instrument 
2B

6.6c Gokprobleem: 
Gokken veroorzaakt 
geen problemen

[enkel invullen indien 
6.6b = 1, 2, 3, 4, of 5]

Wel problemen Geen problemen

Instrument 
2B

6.6c Gokprobleem: 
Gokken belemmert de 
omgang met 
prosociale vrienden

[enkel invullen indien 
6.6b = 1, 2, 3, 4, of 5]

Nee Ja

Instrument 
2B

6.6c Gokprobleem: 
Gokken van jeugdige 
veroorzaakt conflicten 
in het gezin

[enkel invullen indien 
6.6b = 1, 2, 3, 4, of 5]

Nee Ja

Instrument 
2B

6.6c Gokprobleem: 
Gokken draagt bij aan 
het criminele gedrag

[enkel invullen indien 
6.6b = 1, 2, 3, 4, of 5]

Nee Ja

Instrument 
2B

6.6c Gokprobleem: 
Gokken verstoort het 
leren op school

[enkel invullen indien 
6.6b = 1, 2, 3, 4, of 5]

Nee Ja

Instrument 
2B

6.6c Gokprobleem: 
Gokken veroorzaakt 
gezondheidsprobleme
n

[enkel invullen indien 
6.6b = 1, 2, 3, 4, of 5]

Nee Ja

Instrument 
2B

6.6c Gokprobleem: 
Onbekend

[enkel invullen indien 
6.6b = 1, 2, 3, 4, of 5]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

7.1 Is er sprake van 
een verstandelijke 
beperking?

[altijd invullen]
Nee, IQ is 
gemeten en is > 
85

Waarschijnlijk niet, 
volgt met succes 
onderwijs op vmbo-
tl/mavo-niveau of 
hoger

Mogelijk (IQ is 
gemeten en is ≥ 70 
en < 85)

Ja (IQ is gemeten 
en is  ≥ 70 en < 85 
én een beperkt 
sociaal 
aanpassings-
vermogen)

Ja (IQ is gemeten en 
is < 70)

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.2a Is er een diagnose 
van psychische 
problemen die nu nog 
geldig is?

[altijd invullen] Nee Ja Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.2b Stoornis: 
ADHD/ADD

[enkel invullen indien 
7.2a = 1: Ja]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

7.2b Stoornis: ODD/CD
[enkel invullen indien 
7.2a = 1: Ja]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

7.2b Stoornis: Anders
[enkel invullen indien 
7.2a = 1: Ja]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

7.2b Stoornis: 
Onbekend

[enkel invullen indien 
7.2a = 1: Ja]

Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

7.2b Andere stoornis:
[enkel invullen indien 
7.2a = 1: Ja en 
stoornis is anders]

Omschrijf de 
stoornis

Instrument 
2A & 2B

7.2c Is medicatie 
voorgeschreven?

[enkel invullen indien 
7.2a = 1: Ja]

Nee
In het verleden, nu 
niet meer

Ja, en gebruikt het 
ook

Ja, maar gebruikt 
het niet

Onbekend



Instrument 
2A & 2B

7.3 Staat de jeugdige 
onder behandeling 
van een 
psycholoog/psychiater
?

[altijd invullen] Nee Ja Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.4a Pijnklachten 
waarvoor geen 
lichamelijke oorzaak 
gevonden is bij 
medisch onderzoek

[altijd invullen] Geen 
pijnklachten

Lichte pijnklachten
Ernstige 
pijnklachten

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.4b Houden deze 
pijnklachten mogelijk 
verband met 
mishandeling

[enkel invullen indien 
7.4a = 1 of 2]

Nee, 
waarschijnlijk 
niet

Ja, waarschijnlijk wel Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.5 Stemming [altijd invullen] Goed
Enigszins 
problematisch

Ernstig 
problematisch

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.6 Automutilatie [altijd invullen]
Heeft zichzelf 
nooit opzettelijk 
beschadigd

Heeft zichzelf in het 
verleden wel eens 
opzettelijk beschadigd 
(meer dan zes 
maanden geleden)

Heeft zichzelf 
recent opzettelijk 
beschadigd

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.7 Gevaarlijke dingen 
vroeger

[altijd invullen] Nooit Soms Vaak Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.8 Suïcidale 
gedachten of 
gedragingen

[altijd invullen]
Heeft geen 
suïcidale 
gedachten

Heeft wel eens 
suïcidale gedachten

Denkt serieus aan 
suïcide of heeft 
daarvoor een plan 
(gehad)

Heeft een 
suïcidepoging 
gedaan

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.9a Slachtoffer van 
verwaarlozing

[altijd invullen] Nee Ja Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.9b Signalen van 
verwaarlozing

[altijd invullen] Nee Ja Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.9b Het gaat om de 
volgende signalen:

[enkel invullen indien 
7.9b = 1: Ja]

Omschrijf de 
signalen

Instrument 
2A & 2B

7.10a Lichamelijke 
mishandeling: Geen 
slachtoffer van 
lichamelijke 
mishandeling

[altijd invullen] Wel slachtoffer Geen slachtoffer

Instrument 
2A & 2B

7.10a Lichamelijk 
mishandeld door 
iemand buiten het 
gezin

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

7.10a Lichamelijk 
mishandeld door een 
gezinslid

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

7.10a Onbekend [altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

7.10b Signalen van 
lichamelijke 
mishandeling

[enkel invullen indien 
7.10a = Lichamelijk 
mishandeld door 
iemand buiten het 
gezin of door een 
gezinslid]

Nee Ja Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.10b Het gaat om de 
volgende signalen

[enkel invullen indien 
7.10b = 1: Ja]

Omschrijf de 
signalen

Instrument 
2A & 2B

7.11a Emotionele 
(psychische) 
mishandeling: Geen 
slachtoffer van 
emotionele 
mishandeling

[altijd invullen] Wel slachtoffer Geen slachtoffer



Instrument 
2A & 2B

7.11a Emotioneel 
mishandeld door 
iemand buiten het 
gezin

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

7.11a Emotioneel 
mishandeld door een 
gezinslid

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

7.11a Onbekend [altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

7.11b Signalen van 
emotionele 
mishandeling

[enkel invullen indien 
7.11a  = Emotioneel 
mishandeld door 
iemand buiten het 
gezin of door een 
gezinslid]

Nee Ja Onbekend

Instrument 
2A & 2B

711.b Het gaat om de 
volgende signalen

[enkel invullen in 
7.11b = 1: Ja]

Omschrijf de 
signalen

Instrument 
2A & 2B

7.12 Getuige van 
huiselijk geweld

[altijd invullen] Nee Ja Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.13 Ervaringen met 
geweld buiten het 
gezin

[altijd invullen] Geen ervaringen Lichte ervaringen Ernstige ervaringen Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.14a Seksueel 
misbruik: Geen 
slachtoffer van 
seksueel misbruik

[altijd invullen] Wel slachtoffer Geen Slachtoffer

Instrument 
2A & 2B

7.14a Seksueel 
misbruik: Seksueel 
misbruikt door iemand 
buiten het gezin

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

7.14a Seksueel 
misbruik: Seksueel 
misbruikt door een 
gezinslid

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

7.14a Seksueel 
misbruik: Onbekend

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

7.14b. Signalen van 
seksueel misbruik

[enkel invullen indien 
7.14a = Seksueel 
misrbuikt door 
iemand buiten het 
gezin of door een 
gezinslid]

Nee Ja Onbekend

Instrument 
2A & 2B

7.14b Het gaat om de 
volgende signalen

[enkel invullen indien 
7.14b = 1: Ja]

Instrument 
2A & 2B

8.1 Accepteert 
verantwoordelijkheid 
voor antisociaal 
gedrag

[altijd invullen]

Accepteert 
verantwoordelijk
heid voor 
antisociaal 
gedrag

Accepteert gedeeltelijk 
verantwoordelijkheid 
voor antisociaal 
gedrag

Minimaliseert, 
ontkent, 
rechtvaardigt, 
verexcuseert 
zichzelf of 
beschuldigt 
anderen

Vindt antisociaal 
gedrag acceptabel

Is trots op 
antisociaal gedrag

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

8.2 Respect voor 
eigendom van 
anderen

[altijd invullen]
Heeft respect 
voor eigendom 
van anderen

Heeft respect voor 
persoonlijk eigendom 
maar niet voor 
publiekseigendom

Heeft tot op zekere 
hoogte respect 
voor persoonlijk 
eigendom

Heeft geen respect 
voor eigendom

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

8.3 Attitude tegenover 
autoriteitsfiguren

[altijd invullen]

Heeft respect 
voor de meeste 
autoriteitsfigure
n

Heeft respect voor 
sommige 
autoriteitsfiguren

Heeft geen respect 
voor 
autoriteitsfiguren

Zoekt de 
confrontatie met 
autoriteitsfiguren

Is vijandig tegenover 
de meeste 
autoriteitsfiguren

Onbekend



Instrument 
2B

8.4 Belangrijkste 
motief voor 
delict(plegingen): 
Wraak

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

8.4 Belangrijkste 
motief voor 
delict(plegingen): 
Impuls

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

8.4 Belangrijkste 
motief voor 
delict(plegingen): 
Seksueel verlangen

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

8.4 Belangrijkste 
motief voor 
delict(plegingen): 
Geld, materieel gewin

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

8.4 Belangrijkste 
motief voor 
delict(plegingen): 
Drugs

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

8.4 Belangrijkste 
motief voor 
delict(plegingen): 
Spanning, vermaak, 
voor de lol

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

8.4 Belangrijkste 
motief voor 
delict(plegingen): 
Status, acceptatie, 
aandacht

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

8.4 Belangrijkste 
motief voor 
delict(plegingen): 
Anders

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

8.4 Belangrijkste 
motief voor 
delict(plegingen): 
Onbekend

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

8.4 Motief betreft:
[enkel invullen indien 
8.4 = Anders]

Omschrijf het 
motief

Instrument 
2B

8.5 Belangrijkste 
emotie tijdens 
delictpleging(en)

[altijd invullen] Nerveus, bang, 
bezorgd, onzeker

Opwinding, spanning Boosheid
Onbezorgd of 
onverschillig

Zelfverzekerd of 
trots

Anders Onbekend

Instrument 
2B

8.5 Emotie betreft
[enkel invullen indien 
8.5 = 5: Anders]

Instrument 
2B

8.6 Denkfouten [altijd invullen]

Heeft een reëel 
beeld van de 
wereld om zich 
heen en het 
eigen handelen 
hierin

Maakt enigszins 
denkfouten

Maakt veel 
denkfouten

Onbekend

Instrument 
2B

8.7 Empathie, 
gewetenswroeging, 
sympathie of gevoel 
voor slachtoffer(s)

[altijd invullen]

Heeft spijt van 
het delict, leeft 
met het 
slachtoffer mee

Heeft enigszins spijt 
van het delict, leeft 
enigszins met het 
slachtoffer mee

Heeft geen spijt 
van het delict, leeft 
niet met het 
slachtoffer mee

Niet van 
toepassing (er is 
geen direct 
slachtoffer)

Onbekend

Instrument 
2B

8.8 Problemen op het 
gebied van de morele 
ontwikkeling

[altijd invullen]

Geen problemen, 
leeftijdsadequate 
morele 
ontwikkeling

Enigszins problemen Wel problemen Onbekend



Instrument 
2B

8.9 De mate waarin de 
jeugdige vindt dat 
wetten en regels en de 
gangbare 
omgangsvormen in 
het maatschappelijk 
verkeer voor 
hem/haar gelden

[altijd invullen] Altijd Soms
Niet, maar 
respecteert ze 
meestal wel

Niet, en 
respecteert ze niet

Onbekend

Instrument 
2B

8.10 De mate waarin 
de jeugdige denkt 
controle te hebben 
over zijn/haar 
antisociale gedrag

[altijd invullen] Wel controle Enige controle Geen controle Onbekend

Instrument 
2B

8.11 Toekomstbeeld [altijd invullen]

Sterke wens tot 
een beter leven 
(zonder 
antisociaal 
gedrag)

Enigszins de wens tot 
een beter leven

Zwakke wens tot 
een beter leven

Geen wens tot een 
beter leven

Onbekend

Instrument 
2B

8.12 De mate waarin 
jeugdige bereid is te 
voldoen aan (de 
voorwaarden van) een 
maatregel of 
interventie gericht op 
gedrags-verandering

[altijd invullen] Denkt dat hij/zij 
zal voldoen

Is onzeker of hij/zij zal 
voldoen

Denkt niet dat 
hij/zij zal voldoen

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

9.1 Mate waarin 
jeugdige vindt dat 
schreeuwen en 
verbale agressie 
geschikt zijn voor het 
oplossen van een 
conflict

[altijd invullen]

Zelden of nooit, 
jeugdige staat 
hier afwijzend 
tegenover

Soms Vaak Onbekend

Instrument 
2A & 2B

9.2 Mate waarin 
jeugdige vindt dat 
vechten en fysieke 
agressie geschikt zijn 
voor het oplossen van 
een conflict

[altijd invullen]

Zelden of nooit, 
jeugdige staat 
hier afwijzend 
tegenover

Soms Vaak Onbekend

Instrument 
2A & 2B

9.3 Meldingen van 
gewelddadig gedrag: 
Geen meldingen

[altijd invullen] Wel Meldingen Geen Meldingen

Instrument 
2A & 2B

9.3 Meldingen van 
gewelddadig gedrag: 
Gewelddadige 
uitbarstingen, 
ongecontroleerde 
boosheid

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

9.3 Meldingen van 
gewelddadig gedrag: 
Vandalisme, vernieling 
van eigendommen

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

9.3 Meldingen van 
gewelddadig gedrag: 
Wreedheid tegen 
dieren

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

9.3 Meldingen van 
gewelddadig gedrag: 
Brandstichting

[altijd invullen] Nee Ja



Instrument 
2A & 2B

9.3 Meldingen van 
gewelddadig gedrag: 
Weloverwogen 
iemand fysieke pijn 
toebrengen

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

9.4 Meldingen van 
seksueel 
overschrijdend/gewel
ddadig gedrag: Geen 
meldingen

[altijd invullen] Wel Meldingen Geen Meldingen

Instrument 
2A & 2B

9.4 Meldingen van 
seksueel 
overschrijdend/gewel
ddadig gedrag: 
Exhibitionisme

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

9.4 Meldingen van 
seksueel 
overschrijdend/gewel
ddadig gedrag: 
Voyeurisme

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

9.4 Meldingen 
seksueel 
overschrijdend/gewel
ddadig gedrag: 
Melding van seks om 
macht uit te oefenen

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2A & 2B

9.4 Meldingen van 
seksueel 
overschrijdend/gewel
ddadig gedrag: 
Melding van seksueel 
agressief gedrag

[altijd invullen] Nee Ja

Instrument 
2B

9.5 Problemen met 
frustratietolerantie: 
hoe vaak is de 
jeugdige van slag of 
raakt de jeugdige 
overstuur van kleine 
dingen

[altijd invullen]

Zelden of nooit; 
jeugdige kan 
goed tegen 
kleine 
tegenslagen

Soms Vaak Onbekend

Instrument 
2B

9.6 Emotionele 
uitbarstingen

[altijd invullen]

Zelden of nooit; 
jeugdige is 
overwegend 
rustig en 
emotioneel 
stabiel

Soms Vaak Onbekend

Instrument 
2B

9.7 Interpretatie van 
gedrag en bedoelingen 
van anderen in 
gewone neutrale 
situaties

[altijd invullen] Primair positief Primair negatief Primair vijandig Onbekend

Instrument 
2A & 2B

10.1 
Probleemoplossing

[altijd invullen]

Herkent 
probleemsituatie
s, bedenkt 
oplossingen en 
zet deze ook in

Herkent 
probleemsituaties en 
bedenkt oplossingen

Herkent 
probleemsituaties, 
maar bedenkt 
onvoldoende 
oplossingen

Herkent 
probleemsituaties 
niet

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

10.2 Impulsiviteit, 
handelen alvorens na 
te denken

[altijd invullen]

Gebruikt 
zelfcontrole, 
denkt meestal na 
alvorens iets te 
doen

Enige zelfcontrole: 
denkt vaak na 
alvorens iets te doen

Impulsief: denkt 
vaak niet na 
alvorens iets te 
doen

Zeer impulsief: 
denkt gewoonlijk 
niet na alvorens 
iets te doen

Onbekend



Instrument 
2A & 2B

10.3 
Beheerst/gebruikt 
alternatieven voor 
agressief gedrag

[altijd invullen]

Gebruikt meestal 
alternatieven 
voor agressief 
gedrag

Gebruikt vaak 
alternatieven voor 
agressief gedrag

Gebruikt vaak geen 
alternatieven voor 
agressief gedrag

Beheerst 
onvoldoende 
alternatieven voor 
agressief gedrag

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

10.4 
Beheerst/gebruikt 
vaardigheden voor het 
omgaan met anderen

[altijd invullen]
Gebruikt meestal 
sociale 
vaardigheden

Gebruikt vaak sociale 
vaardigheden

Gebruikt vaak geen 
sociale 
vaardigheden

Beheerst 
onvoldoende 
sociale 
vaardigheden

Onbekend

Instrument 
2A & 2B

10.5 
Beheerst/gebruikt 
vaardigheden voor het 
omgaan met moeilijke 
situaties

[altijd invullen]

Gebruikt meestal 
vaardigheden 
voor moeilijke 
situaties

Gebruikt vaak 
vaardigheden voor 
moeilijke situaties

Gebruikt vaak geen 
vaardigheden voor 
moeilijke situaties

Beheerst 
onvoldoende 
vaardigheden voor 
moeilijke situaties

Onbekend

Instrument 
2B

10.6a 
Beheerst/gebruikt 
vaardigheden voor het 
omgaan met 
gevoelens

[altijd invullen]

Gebruikt meestal 
vaardigheden 
voor omgaan 
met gevoelens

Gebruikt vaak 
vaardigheden voor 
omgaan met 
gevoelens

Gebruikt vaak geen 
vaardigheden voor 
omgaan met 
gevoelens

Beheerst 
onvoldoende 
vaardigheden voor 
omgaan met 
gevoelens

Onbekend

Instrument 
2B

10.6b 
Beheerst/gebruikt 
vaardigheden op 
seksueel gebied, 
respecteert grenzen 
van zichzelf en 
anderen

[enkel invullen indien 
bij type delict 
seksueel 
overschrijdend 
gedrag rol speelt]

Respecteert 
grenzen op 
seksueel gebied 
van zichzelf en 
anderen

Respecteert vaak 
grenzen op seksueel 
gebied van zichzelf en 
anderen

Respecteert 
grenzen op 
seksueel gebied 
van zichzelf en/of 
anderen soms niet

Respecteert 
grenzen op 
seksueel gebied 
van zichzelf en/of 
anderen vaak niet

Onbekend

Instrument 
2B

10.7 Denken in termen 
van oorzaak en gevolg

[altijd invullen]

Denkt in termen 
van oorzaak en 
gevolg, stemt 
gedrag af op 
gewenste 
gevolgen

Doorziet welke 
gevolgen bepaald 
gedrag heeft

Begrijpt dat gedrag 
gevolgen heeft

Begrijpt niet dat 
gedrag gevolgen 
heeft

Onbekend

Instrument 
2B

10.8 Doelen stellen [altijd invullen] Stelt realistische 
doelen

Stelt enigszins 
realistische doelen

Stelt onrealistische 
doelen

Stelt geen doelen Onbekend

Instrument 
2B

10.9 Inschatting 
sociale situaties en 
keuze van gedrag

[altijd invullen]

Kan de meest 
geschikte tijd en 
plaats kiezen 
voor het gebruik 
van de meest 
adequate 
prosociale 
vaardigheid

Kan de meest 
adequate vaardigheid 
kiezen, maar niet de 
meest geschikte tijd 
en plaats

Kan een situatie 
analyseren, maar 
kan geen keuze 
maken voor het 
gebruik van de 
meest adequate 
prosociale 
vaardigheid

Kan een situatie 
niet analyseren

Onbekend

Instrument 
2B

10.10 Herkent en 
heeft controle op 
externe triggers 
(gebeurtenissen of 
situaties) die tot 
problemen kunnen 
leiden

[altijd invullen]
Heeft actief 
controle op 
externe triggers

Herkent externe 
triggers

Herkent externe 
triggers niet

Onbekend

Instrument 
2B

10.11 Herkent en 
heeft controle op 
interne triggers 
(gedachten, emoties 
of behoeften) die tot 
problemen kunnen 
leiden

[altijd invullen]
Heeft actief 
controle op 
interne triggers

Herkent interne 
triggers

Herkent interne 
triggers niet

Onbekend


	Scoreblad

