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Samenvatting TACt Regulier 

Inleiding 

De Training Agressie Controle (TACt) is een individuele gedragsinterventie die jongeren binnen een 

strafrechtelijk kader als leerstraf kan worden opgelegd. Naast de reguliere variant (TACt Regulier) bestaat er 

een variant voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), TACt Plus. TACt Regulier is in 2010 

op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) door PI Research ontwikkeld op basis van de 

ervaringen met een groepstraining voor agressiecontrole.  

 

TACt Regulier is in april 2014 erkend door de toenmalige Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. 

Dit betekent dat de interventie voldoet aan alle kwaliteitscriteria voor gedragsinterventies die door het 

ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zijn opgesteld. Voor de herbeoordeling van de interventie door de 

erkenningscommissie is een procesevaluatie nodig. 

 

DSP-groep heeft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van 

het ministerie van JenV tussen 1 juli 2017 en 1 mei 2018 een procesevaluatie uitgevoerd naar TACt Regulier. 

De resultaten van de procesevaluatie worden hier samengevat. Parallel aan deze procesevaluatie is ook een 

procesevaluatie van TACt Plus uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn in een aparte samenvatting 

weergegeven.  

 

De organisatie van TACt Regulier 

De RvdK is eigenaar van de interventie en besteedt de uitvoering van de interventie om de twee jaar aan 

(met de mogelijkheid van een verlenging van twee jaar). TACt Regulier wordt sinds 2015 uitgevoerd door de 

gecertificeerde trainers van Top Groep – een zorgverlener gespecialiseerd in het uitvoeren van trainingen 

en begeleidingstrajecten voor jongeren en volwassen. PI Research verzorgt de opleiding en certificering van 

de TACt-trainers. Top Groep heeft een samenwerkingsverband met PI Research voor de kwaliteitsbewaking. 

PI Research voert de supervisie uit.  

 

Als een jongere wordt verdacht van een strafbaar feit en bij de politie op basis van het onderdeel van het 

Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) voor de politie (Preselect Recidive) een midden of 

hoog algemeen recidiverisico wordt vastgesteld, dan vindt er in principe altijd een onderzoek door de RdvK 

plaats. De raadsonderzoeker van de RvdK verzamelt in het kader van het raadsonderzoek informatie die in 

het onderdeel van het LIJ bedoeld voor de RvdK gestructureerd wordt ingevoerd. Op basis van de 

indicatiecriteria voor de verschillende interventies die in de systematiek van het LIJ zijn opgenomen, komt 

het LIJ met suggesties voor een of meerdere interventies. De raadsonderzoeker beoordeelt vervolgens in 

een multi disciplinair overleg (MDO) of er geen contra-indicaties zijn die mogelijke uitvoering van de 

gesuggereerde interventies in de weg zitten, en welke interventie het best past bij de problematiek van de 

jongere. De raadsonderzoeker brengt advies uit aan het OM of de rechter. Zij kunnen het advies overnemen 
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of niet. De leerstraf kan worden opgelegd door de officier van justitie of de rechter. Jongeren die een 

leerstraf opgelegd krijgen worden vervolgens bij de RvdK aangemeld. De coördinatoren taakstraf zetten de 

leerstraffen uit bij de Top Groep, die een trainer toewijst aan de jongere. De coördinatoren taakstraf 

bewaken het strafrechtelijke proces en spreken de jongeren aan op het niet naleven van regels en 

afspraken. Ze voeren de casusregie over de leerstraf en volgen het proces van TACt Regulier.  

 

De interventie TACt Regulier 

TACt Regulier is bedoeld voor jongeren die een of meerdere delicten hebben gepleegd en tekorten hebben 

in sociale vaardigheden en boosheidscontrole en een antisociale attitude en denkfouten hebben. De 

interventie heeft tot doel het risico op agressief en antisociaal gedrag te verminderen door het trainen van 

sociale vaardigheden, het aanleren van boosheidscontrole, het wijzigen van cognitieve vervormingen 

(denkfouten) en het verhogen van het niveau van moreel redeneren. TACt Regulier bestaat uit drie 

onderdelen: Sociale Vaardigheden (SOVA), Boosheidscontrole (BCT) en Moreel Redeneren (MR). Elk 

onderdeel bestaat uit acht bijeenkomsten van een uur. Per week vinden twee bijeenkomsten plaats. In een 

bijeenkomst worden de onderdelen sociale vaardigheden en boosheidscontrole na elkaar gegeven. Moreel 

Redeneren wordt in een aparte bijeenkomst gegeven. Bij elke bijeenkomst krijgen de jongeren 

huiswerkopdrachten mee. Het is de bedoeling dat de jongeren tussen de bijeenkomsten de geleerde 

vaardigheden oefenen in dagelijkse situaties.  

 

Doel van de procesevaluatie 

Het doel van dit onderzoek is te bepalen of de interventie programma-integer wordt uitgevoerd.  

De interventie wordt programma-integer uitgevoerd als: 

 de bereikte doelgroep voldoet aan de criteria voor de beoogde doelgroep;  

 de interventie wordt uitgevoerd zoals beschreven staat in de handleidingen die zijn goedgekeurd 

door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie; en 

 de professionals en de organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de interventie voldoen 

aan de eisen in de handleiding.  

Daarnaast brengt de procesevaluatie knelpunten en bevorderende factoren in de uitvoering in kaart en is 

onderzocht of voldaan wordt aan de voorwaarden om een veranderonderzoek uit te voeren.  

 

Onderzoeksmethoden 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn verschillende onderzoeksmethoden ingezet en 

verschillende bronnen geraadpleegd. Op basis van een documentenanalyse van de handleidingen van TACt 

Regulier is een beoordelingskader opgesteld. Om inzicht te krijgen in de instroom, doorstroom en uitstroom 

en de kenmerken van de bereikte doelgroep zijn extracties opgevraagd uit registraties van de RvdK uit de 

periode 1 april 2015 tot 1 januari 2018. Aanvullend is een dossieronderzoek uitgevoerd naar 100 dossiers bij 
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de RvdK
1
. Om zicht te krijgen op het indicatieproces is in acht van de tien regio’s een raadsonderzoeker of 

gedragswetenschapper geïnterviewd (8 respondenten), vijf officieren van justitie en twee rechters .  

Om de uitvoering van de interventie in kaart te brengen zijn de registraties van Top Groep van afgeronde 

trainingen tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 geanalyseerd. Daarnaast is dossieronderzoek uitgevoerd 

van 50 dossiers van Top Groep. Tien coördinatoren taakstraf zijn geïnterviewd. Er heeft bij aanvang van het 

onderzoek een interview plaatsgevonden met het hoofd kwaliteitsbewaking van PI Research en het 

management van Top Groep, en een groepsinterview met trainers (vijf respondenten). De video-opnames 

van negen trainingsbijeenkomsten zijn geanalyseerd en een training is geobserveerd. Het is slechts in één 

geval gelukt om een interview met een jongere te hebben. Er waren ten tijde van het veldwerk geen andere 

jongeren die wilden meewerken aan het onderzoek en/of jongeren waarvan de trainers het passend 

vonden om ze te benaderen voor het onderzoek. Om de bevindingen terug te koppelen aan de trainers is 

een vragenlijst met stellingen uitgezet onder alle trainers die in januari 2018 actief als trainer betrokken 

waren bij TACt. Elf trainers (respons 61%) hebben de vragenlijst ingevuld. Met drie trainers zijn aanvullende 

telefonische interviews gehouden. De beoordelingsverslagen van tien trainers (in het kader van de 

beoordeling van de licentie) zijn geanalyseerd. Tot slot heeft een terugkoppelinterview plaatsgevonden met 

het hoofd kwaliteitsbewaking van PI Research en het management van Top Groep.  

 

Beoordeling programma-integriteit 

Om de programma-integriteit te beoordelen zijn op basis van de handleidingen kernelementen voor de 

uitvoering van TACt Regulier geformuleerd en geoperationaliseerd. In de handleidingen zelf worden de 

kernelementen niet als dusdanig benoemd. In overleg met de hoofden kwaliteitsbewaking zijn zeven 

kernelementen benoemd waaraan het meeste gewicht wordt gegeven (zie tabel 1). Voor de beoordeling 

van de criteria voor doelgroep en context en de uitvoering van de kernelementen zijn we uitgegaan van de 

bevindingen van Durlak en Dupré (2008). Zij concluderen dat positieve uitkomsten verwacht kunnen 

worden bij een minimale programma-integriteit van 60%. In een recente meta-analyse van Goense et al. 

(2016)
2
 naar het effect van interventies voor jongeren op antisociaal gedrag blijkt overigens dat alleen 

interventies met een hoog niveau van programma-integriteit een positief effect hebben.  

 

Aangezien geen gevalideerd en betrouwbaar systeem voorhanden was om de programma-integriteit van 

TACt Regulier te beoordelen, en er überhaupt problemen waren met de objectieve vaststelling van 

programma-integriteit op basis van verschillende bronnen, zijn robuuste uitspraken over de mate van 

programma-integriteit van TACt Regulier niet goed mogelijk. Per criterium hebben we op basis van de 

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens beoordeeld of het criterium van toepassing is op minder dan 60% 

van de trainingen/trainers (= onvoldoende), op 60 tot 80% van de trainingen/trainers (= voor verbetering 

vatbaar) of op meer dan 80% van de trainingen/trainers (= goed). Als er onvoldoende informatie is om een 

                                                                          
1
 Er is een at random steekproef getrokken van 50 dossiers van jongeren die TACt Regulier opgelegd hebben gekregen en van 50 

dossiers die TACt Plus opgelegd hebben gekregen. In de dossieronderzoek naar de kenmerken van de doelgroep zijn de dossiers 

gecombineerd omdat de inclusiecriteria en contra-indicaties dezelfde zijn met uitzondering van het criterium LVB. 
2
 Goense, P.B., Ansink, M., Stams, G-J., Boendermaker, L. & Hoeve, M. (2016). Making “what works” work: A meta-analytic study of the 

effect of treatment integrity on outcome of evidence based-interventions for juveniles with anti-social behavior. Aggression and 

Violation, 31, 106-115. http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2016.08.003, 
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beoordeling te geven, hebben we het criterium met onbekend beoordeeld. In het beoordelingskader is 

benoemd hoe de beoordeling op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens tot stand komt. Een 

beperking van het onderzoek is dat de beoordeling grotendeels gebaseerd is op zelfrapportage in plaats van 

op objectieve materialen.  

 

De overall programma-integriteit is voor verbetering vatbaar. Er zijn teveel onderdelen waarbij er 

onduidelijkheid is over de programma-integriteit en er ontbreken objectieve bronnen. Op basis van de 

beschikbare bronnen wordt de uitvoering van twee elementen als goed beoordeeld. De overige 

kernelementen worden als voor verbetering vatbaar beoordeeld. Geen van de kernelementen en criteria is 

als onvoldoende beoordeeld. De beoordeling van de kernelementen wordt in tabel 1 samengevat. In de 

procesevaluatie zijn de onzekerheden en onduidelijkheden benoemd, waardoor een genuanceerd beeld 

wordt gegeven van de uitvoering van TACt.  

 

Tabel 1. Beoordeling programma-integriteit (doelgroep, kernelementen en context) 

Criterium  

Doelgroep De bereikte doelgroep voldoet aan de criteria voor de beoogde doelgroep 

Kernelementen Aangepaste duur en fasering (8 SOVA, 8 BCT en 8 MR) 

 Responsiviteit (oefeningen worden aangepast aan de individuele situatie van de 

jongere) 

 Sociale Vaardigheden worden geoefend (SOVA) 

 Boosheidscontroleketen wordt toegepast (BCT) 

 Morele dilemma’s worden in drie fasen behandeld (MR) 

 Huiswerk wordt opgegeven, gemaakt en besproken 

 De ouders worden betrokken op de voorgeschreven manier 

Context (uitvoerders en 

organisatie) 

 De trainers voldoen aan eisen voor opleiding, certificering 

 Supervisoren en opleiders voldoen aan de eisen voor opleiding, certificering en 

supervisie 

  De programma-integriteit wordt bewaakt conform de handleiding  

  De samenwerking met de ketenpartners verloopt goed 

 

 

 Goed Voor verbetering vatbaar Onvoldoende Onbekend 
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Voldoet de bereikte doelgroep aan de criteria voor de beoogde doelgroep? 

Tussen 1 april 2015 en 1 januari 2018 zijn 370 jongeren ingestroomd in TACt Regulier. 356 jongeren 

hebben de training afgesloten op 1 januari 2018 en bij veertien jongeren loopt de training nog. Van de 356 

jongeren bij wie de training is afgesloten zijn 33 jongeren niet met de training gestart. 323 jongeren zijn met 

de training gestart en hebben die afgesloten. Van die 323 jongeren heeft 11% de training voortijdig 

afgebroken en heeft 89% de training volledig doorlopen en afgerond.  

In het dossieronderzoek bij de RvdK voldoet een minderheid van de bereikte doelgroep aan alle criteria van 

de beoogde doelgroep die staan geformuleerd in de handleiding: circa 45%. Dat betekent dat het 

merendeel niet voldoet aan een of enkele criteria uit de handleiding. Aan elk afzonderlijk criterium voldoet 

minimaal 84%. Bij 80% van de jongeren is er sprake van tekorten in boosheidscontrole en sociale 

vaardigheden. Voor de hoofden kwaliteitsbewaking van PI Research zijn dit de belangrijkste criteria voor 

TACt. Ook aan deze beide criteria voldoet 20% van de deelnemers niet. TACt Regulier is bedoeld voor 

jongeren met een hoog of midden recidiverisico. Bij 16% van de deelnemers is het recidiverisico laag. 

Daarnaast gelden contra-indicaties. Dit is op basis van het dossieronderzoek moeilijk te bepalen. In het MDO 

wordt bepaald of de contra-indicaties de training in de weg staan. Op basis van het dossieronderzoek is niet 

te bepalen of de contra-indicaties in het dossier de training in de weg staan en of dit is besproken in het 

MDO. Verder komt het voor dat jongeren met een licht verstandelijke beperking TACt Regulier opgelegd 

krijgen. 

Op basis van de registratiegegevens en het dossieronderzoek is het niet mogelijk om van alle criteria een 

goed beeld te krijgen. Zo wordt bereidheid tot medewerking niet standaard geregistreerd, werd in de 

onderzoeksperiode nog niet goed geregistreerd of er sprake is van een LVB en wordt er geen instrument 

gebruikt om de motivatie van de jongeren objectief te meten. Op basis van het dossieronderzoek is het ook 

moeilijk te bepalen of de genoemde problematiek de training in de weg staat of niet. Tot slot is er 

onduidelijkheid over het gewicht dat aan de verschillende inclusiecriteria moet worden gegeven. In de 

handleiding is dit niet benoemd maar in de praktijk wordt meer gewicht gegeven aan tekorten in 

boosheidscontrole en sociale vaardigheden.  

 

Worden de kernelementen van de interventie uitgevoerd zoals bedoeld? 

Van de zeven kernelementen wordt op basis van de geraadpleegde bronnen de uitvoering van twee als 

goed beoordeeld: oefenen van sociale vaardigheden en het toepassen van de boosheidscontroleketen. 

De uitvoering van de andere kernelementen is voor verbetering vatbaar. Zo is binnen duur en fasering het 

uitvoeren van het onderdeel Moreel Redeneren een aandachtspunt. Niet alle trainers vinden deze module 

en de omvang ervan passen bij de jongeren. De uitvoering van deze module wordt ook als moeilijk ervaren. 

Verder is het aanpassen van oefeningen aan de individuele situatie van de jongeren een aandachtspunt 

voor meerdere trainers (responsiviteit). TACt Regulier is een training met standaardmodules, maar in de 

oefeningen worden individuele accenten gelegd om aan te sluiten bij de behoeften van de jongeren. Ook de 

kernelementen met betrekking tot netwerk en generalisatie (huiswerk, betrokkenheid ouders, contact met 

coördinatoren taakstraf en betrokkenheid andere hulpverleners) worden als voor verbetering vatbaar 

beoordeeld. Deze kernelementen worden niet eenduidig uitgevoerd en redenen om af te wijken van de 

programma-integriteit worden niet goed vastgelegd. Het is niet duidelijk of het huiswerk niet is gemaakt of 
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dat het formulier niet is ingevuld. Het is niet duidelijk waarom ouders niet zijn betrokken en of de 

ouderbetrokkenheid alleen bestaat uit de aanwezigheid van ouders bij de voorgeschreven bijeenkomsten 

of dat ouders de jongeren ook ondersteunen bij het huiswerk en het oefenen van de vaardigheden. Het doel 

van ouderbetrokkenheid is de generalisatie van de geleerde vaardigheden te ondersteunen.  

 

Het contact tussen trainers en coördinatoren taakstraf wordt door trainers en coördinatoren als goed 

beoordeeld. Uit de registratiecijfers blijkt echter dat de coördinatoren taakstraf niet altijd aanwezig zijn bij 

de evaluaties, en het is ook niet duidelijk hoe en in welke mate de trainers de coördinatoren tussentijds op 

de hoogte houden. Dit lijkt persoonsafhankelijk te zijn, zowel van de persoon van de trainer als van de 

coördinator taakstraf.  

 

Voldoen trainers en organisatie aan de eisen? 

De trainers en de organisaties voldoen aan de eisen uit de handleiding. Supervisie en bewaking van de 

kwaliteit vinden plaats conform de handleiding. Volgens de onderzoekers leidt dit model echter niet tot een 

objectieve beoordeling van de programma-integriteit. Trainers kunnen zelf kiezen welke bijeenkomsten ze 

opnemen en voorleggen voor de beoordeling. Ook gebeurt de beoordeling van de video-opnames niet met 

een gevalideerd objectief meetinstrument.  

 

Wat is er nodig om de programma-integriteit te verbeteren? 

Zoals gesteld is het aan te raden om een hoge programma-integriteit na te steven omdat alleen bij een 

hoge programma-integriteit de beoogde effecten kunnen worden verwacht. Om de programma-integriteit 

te bevorderen is het nodig enkele knelpunten in de uitvoering aan te pakken. Ten eerste is het van belang 

dat de doelgroep aan alle criteria voldoet. Hiervoor is duidelijkheid nodig over de weging van de 

inclusiecriteria. Het is nu onduidelijk of de criteria over vaardigheidstekorten in boosheidscontrole zwaarder 

wegen dan andere criteria en of jongeren aan alle criteria moeten voldoen. De handleiding moet hierin 

duidelijk zijn. Vervolgens is het nodig dat de jongeren die naar de leerstraf worden toegeleid aan de criteria 

voldoen. Ten tweede is de uitvoering van de module moreel redeneren een aandachtspunt. Moreel 

redeneren is een van de kernelementen van de interventie. In de handleiding, opleiding en supervisie kan 

hier meer aandacht aan worden besteed. Ten derde is van belang dat de kernelementen in de interventie 

duidelijk zijn omschreven en dat zij worden geregistreerd. Dit geldt in het bijzonder voor de kernelementen 

van netwerk en generalisatie. Ten vierde is het nodig om eventuele afwijkingen van kernelementen te 

registreren en is het van belang redenen waarom wordt afgeweken vast te leggen, zodat kan worden 

bepaald of onderbouwd wordt afgeweken. Tot slot is het aan te raden om bij de monitoring van de 

programma-integriteit gebruik te maken van een objectief criterium. 

 

Is een veranderonderzoek haalbaar? 

Bij de start en afronding van de TACt-leerstraf worden vragenlijsten afgenomen bij jongeren en ouders. Het 

merendeel van de jongeren – en de betrokken ouders – vult de vragenlijsten in. Een knelpunt is echter dat 

niet op alle programmadoelen vragenlijsten worden afgenomen en dat de afgenomen vragenlijsten volgens 
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de onderzoekers niet altijd aansluiten bij het programmadoel. Tekorten aan vaardigheden van 

boosheidscontrole worden niet gemeten, en in plaats van de verandering in moreel redeneren worden 

denkfouten gemeten. Het is nodig om valide instrumenten in te zetten om de drie programmadoelen te 

meten. Als de programma-integriteit goed is kan worden overgegaan tot een veranderonderzoek. Op basis 

van de huidige instroom duurt het naar verwachting minimaal een jaar alvorens voldoende gegevens zijn 

verzameld om betrouwbare uitspraken te doen over de verandering.  

 

Discussie 

Op basis van de resultaten van de procesevaluatie van TACt Regulier en TACt Plus worden in de discussie 

knelpunten en contextuele factoren besproken die een hoge programma-integriteit kunnen belemmeren 

en de consequenties van het niet programma-integer toepassen van de interventie. We gaan in op de 

volgende punten. 

 De wijze waarop jongeren geïndiceerd worden voor TACt in de jeugdstrafrechtketen heeft 

consequenties voor het toeleiden van jongeren die voldoen aan de criteria. Onduidelijkheden in de 

handleidingen dragen daaraan bij. 

 Het strafrechtelijk kader waarbinnen de leerstraf wordt opgelegd en de consequenties daarvan voor 

het programma-integer uitvoeren van TACt. 

 Het onderscheidend kenmerk van TACt ten aanzien van andere interventies en wat het betekent als 

onderdelen niet programma-integer worden uitgevoerd. 

 Het onderscheid tussen TACt Regulier en TACt Plus en de consequenties van het niet toeleiden van 

de juiste doelgroep.  

 De consequenties van het ontbreken van een objectief criterium voor het monitoren van de 

programma-integriteit. 

 De consequenties van het ontbreken van objectieve meetinstrumenten voor het meten van 

verandering op de programmadoelen.  

Op basis van de discussie worden mogelijkheden voor verder onderzoek en doorontwikkeling benoemd. 
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Samenvatting TACt Plus 

Inleiding 

De Training Agressie Controle (TACt) is een individuele gedragsinterventie die jongeren binnen een 

strafrechtelijk kader als leerstraf kan worden opgelegd. TACt is in 2010 op verzoek van de Raad voor de 

Kinderbescherming (RvdK) door PI Research ontwikkeld op basis van de ervaringen met een groepstraining 

voor agressiecontrole. Er is eerst een variant ontwikkeld voor jongeren met een gemiddelde intelligentie, 

TACt Regulier. TACt Plus is een verdere bewerking van TACt Regulier om de interventie geschikt te maken 

voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).  

 

TACt Plus is in december 2014 erkend door de toenmalige Erkenningscommissie Gedragsinterventies 

Justitie. Dit betekent dat de interventie voldoet aan alle kwaliteitscriteria voor gedragsinterventies die door 

het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zijn opgesteld. Voor de herbeoordeling van de interventie 

door de erkenningscommissie is een procesevaluatie nodig. 

 

DSP-groep heeft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van 

het ministerie van JenV tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 een procesevaluatie uitgevoerd van TACt Plus. De 

resultaten van deze procesevaluatie worden hier samengevat. Parallel aan deze procesevaluatie is ook een 

procesevaluatie van de TACt Regulier uitgevoerd. De resultaten van TACt Regulier en TACt Plus zijn in aparte 

samenvattingen weergegeven.  

 

De organisatie van TACt Plus 

De RvdK is eigenaar van de interventie en besteedt de uitvoering van de interventie om de twee jaar aan 

(met de mogelijkheid van een verlenging van twee jaar). TACt Plus en TACt Regulier worden apart 

aanbesteed. TACt Plus is tussen 2015 en 2018 uitgevoerd door de gecertificeerde trainers van een 

consortium Top Groep – een zorgverlener gespecialiseerd in het uitvoeren van trainingen en 

begeleidingstrajecten voor jongeren en volwassen – en William Schrikker Interventies (WSI). Per 1 januari 

2018 heeft WSI zich teruggetrokken uit het consortium. Een groot aantal trainers is als zzp-er overgestapt 

naar Top Groep. PI Research verzorgt de opleiding en certificering van de TACt-trainers. Top Groep (en tot 

2018 ook WSI) heeft een samenwerkingsverband met PI Research voor de kwaliteitsbewaking. PI Research 

voert de supervisie uit.  

 

Als een jongere wordt verdacht van een strafbaar feit en bij de politie op basis van het onderdeel van het 

Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) voor de politie (Preselect Recidive) een midden of 

hoog algemeen recidiverisico wordt vastgesteld, dan vindt er in principe altijd een onderzoek door de RdvK 

plaats. De raadsonderzoeker van de RvdK verzamelt in het kader van het raadsonderzoek informatie die in 

het onderdeel van het LIJ bedoeld voor de RvdK gestructureerd wordt ingevoerd. Op basis van de 

indicatiecriteria voor de verschillende interventies die in de systematiek van het LIJ zijn opgenomen, komt 
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het LIJ met suggesties voor een of meerdere interventies. De raadsonderzoeker beoordeelt vervolgens in 

een multi disciplinair overleg (MDO) of er geen contra-indicaties zijn die mogelijke uitvoering van de 

gesuggereerde interventies in de weg zitten, en welke interventie het best past bij de problematiek van de 

jongere. De raadsonderzoeker brengt advies uit aan het OM of de rechter. Zij kunnen het advies overnemen 

of niet. De leerstraf kan worden opgelegd door de officier van justitie of de rechter. Jongeren die een 

leerstraf opgelegd krijgen worden vervolgens bij de RvdK aangemeld. De coördinatoren taakstraf zetten de 

leerstraffen uit bij de Top Groep, die een trainer toewijst aan de jongere. Tot januari 2018 werd het 

merendeel van TACt Plus door Top Groep toegewezen aan trainers van WSI. De coördinatoren taakstraf 

bewaken het strafrechtelijke proces en spreken de jongeren aan op het niet naleven van regels en 

afspraken. Ze voeren de casusregie over de leerstraf en volgen het proces van TACt Plus.  

 

De interventie TACt Plus 

TACt Plus is bedoeld voor jongeren met een LVB die een of meerdere delicten hebben gepleegd en tekorten 

hebben in sociale vaardigheden en boosheidscontrole, een antisociale attitude hanteren en denkfouten 

maken. De interventie heeft tot doel het risico op agressief en antisociaal gedrag te verminderen door het 

trainen van sociale en oplossingsvaardigheden, het vergroten van het begrip in sociale situaties en het 

aanleren van cognitieve zelfcontrole.  

TACt Plus bestaat uit twee onderdelen: Sociale Vaardigheden (SOVA) en Boosheidscontrole (BCT).  

In TACt Plus is het onderdeel Moreel Redeneren uit TACt Regulier geschrapt omdat jongeren met een LVB 

naar verwachting niet in staat zijn een gevorderd niveau van moreel redeneren te bereiken. In het onderdeel 

SOVA van TACt Plus wordt naast het trainen van sociale vaardigheden het begrip van regels en situaties 

vergroot aan de hand van morele regels. Door samen met de jongere op zoek te gaan naar alternatieven die 

pro-sociaal gedrag uitlokken werkt de jongere aan het versterken van zijn oplossingsvaardigheden en wordt 

de kans vergroot dat hij zich beter aan de regels houdt.  

De modules SOVA en BCT uit TACt Regulier zijn aangepast voor jongeren met een LVB. Elke vaardigheid 

wordt in twee bijeenkomsten getraind: een introductiebijeenkomst en een generalisatiebijeenkomst. Er 

vindt dus meer herhaling van vaardigheden plaats dan in TACt Regulier. De boosheidscontroleketen is 

vereenvoudigd tot vier stappen en het nemen van een time-out (uit de situatie stappen) is toegevoegd.  

Beide onderdelen bestaan uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur. Per week vinden twee bijeenkomsten 

plaats. Bij elke bijeenkomst krijgen de jongeren huiswerkopdrachten mee. Het is de bedoeling dat de 

jongeren tussen de bijeenkomsten de geleerde vaardigheden oefenen in dagelijkse situaties.  

 

Doel van de procesevaluatie 

Het doel van dit onderzoek is te bepalen of TACt Plus programma-integer wordt uitgevoerd. De interventie 

wordt programma-integer uitgevoerd als: 

 de bereikte doelgroep voldoet aan de criteria voor de beoogde doelgroep;  

 de interventie wordt uitgevoerd zoals beschreven staat in de handleidingen die zijn goedgekeurd 

door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie; en 
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 de professionals en de organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de interventie voldoen 

aan de eisen in de handleiding.  

Daarnaast brengt de procesevaluatie knelpunten en bevorderende factoren in de uitvoering in kaart en is 

onderzocht of voldaan wordt aan de voorwaarden om een veranderonderzoek uit te voeren.  

 

Onderzoeksmethoden 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn verschillende onderzoeksmethoden ingezet en 

verschillende bronnen geraadpleegd. Op basis van een documentenanalyse van de handleidingen van de 

interventie is een beoordelingskader opgesteld. Om inzicht te krijgen in de instroom, doorstroom en 

uitstroom en de kenmerken van de bereikte doelgroep zijn extracties opgevraagd uit registraties van de 

RvdK uit de periode 1 april 2015 tot 1 januari 2018. Aanvullend is een dossieronderzoek uitgevoerd naar 

100 dossiers bij de RvdK
3
. Om zicht te krijgen op het indicatieproces is in acht van de tien regio’s een 

raadsonderzoeker of gedragswetenschapper geïnterviewd (8 respondenten), vijf officieren van justitie en 

twee rechters.  

Om de uitvoering van de interventie in kaart te brengen zijn de registraties van Top Groep van afgeronde 

trainingen tussen 1 januari 2016 en 1 april 2018 geanalyseerd. Dit betreft zowel de trainingen van trainers 

van Top Groep als van WSI. Daarnaast is dossieronderzoek uitgevoerd van 50 dossiers bij Top Groep. Tien 

coördinatoren taakstraf zijn geïnterviewd. Er heeft bij aanvang van het onderzoek een interview 

plaatsgevonden met het hoofd kwaliteitsbewaking van PI Research en het management van WSI en een 

groepsinterview met trainers (5 respondenten). De video-opnames van vier trainingsbijeenkomsten zijn 

geanalyseerd. Het is niet gelukt om een trainingssessie bij te wonen en jongeren te interviewen. Er waren 

ten tijde van het veldwerk geen jongeren die wilden mee werken aan het onderzoek en/of jongeren 

waarvan de trainers het passend vonden om ze te benaderen voor het onderzoek. Om de bevindingen terug 

te koppelen aan de trainers is een vragenlijst met stellingen uitgezet onder alle trainers die in mei 2018 

actief als trainer betrokken waren bij TACt. Twaalf trainers (respons 60%) hebben de vragenlijst ingevuld. Bij 

vier trainers is telefonisch aanvullende informatie opgehaald. De beoordelingsverslagen van tien trainers (in 

het kader van de beoordeling van de licentie) zijn geanalyseerd. Tot slot heeft een terugkoppelinterview 

plaatsgevonden met het hoofd kwaliteitsbewaking van PI Research en het management van Top Groep.  

 

Beoordeling programma-integriteit 

Om de programma-integriteit te beoordelen zijn op basis van de handleidingen kernelementen voor de 

uitvoering van TACt Plus geformuleerd en geoperationaliseerd. In de handleidingen zelf worden de 

kernelementen niet als dusdanig benoemd. In overleg met de hoofden kwaliteitsbewaking zijn zeven 

kernelementen benoemd waaraan het meeste gewicht wordt gegeven (zie tabel 1). Voor de beoordeling 

van de criteria voor doelgroep en context en de uitvoering van de kernelementen zijn we uitgegaan van de 

bevindingen van Durlak en Dupré (2008). Zij concluderen dat positieve uitkomsten verwacht kunnen 

                                                                          
3
 Er is een at random steekproef getrokken van 50 dossiers van jongeren die TACt Regulier opgelegd hebben gekregen en van 50 

dossiers die TACt Plus opgelegd hebben gekregen. In de dossieronderzoek naar de kenmerken van de doelgroep zijn de dossiers 

gecombineerd omdat de inclusiecriteria en contra-indicaties dezelfde zijn met uitzondering van het criterium LVB. 
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worden bij een minimale programma-integriteit van 60%. In een recente meta-analyse van Goense et al. 

(2016)
4
 naar het effect van interventies voor jongeren op antisociaal gedrag blijkt overigens dat alleen 

interventies met een hoog niveau van programma-integriteit een positief effect hebben.  

 

Aangezien geen gevalideerd en betrouwbaar systeem voorhanden was om de programma-integriteit van 

TACt Plus te beoordelen, en er überhaupt problemen waren in de objectieve vaststelling van programma-

integriteit op basis van verschillende bronnen, zijn robuuste uitspraken over de mate van programma-

integriteit van TACt Plus niet goed mogelijk. Per criterium hebben we op basis van de kwantitatieve en 

kwalitatieve gegevens beoordeeld of het criterium van toepassing is op minder dan 60% van de 

trainingen/trainers (= onvoldoende), op 60 tot 80% van de trainingen/trainers (= voor verbetering vatbaar) 

of op meer dan 80% van de trainingen/trainers (= goed). Als er onvoldoende informatie is om een 

beoordeling te geven, hebben we het criterium met onbekend beoordeeld. In het beoordelingskader is 

benoemd hoe de beoordeling op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens tot stand komt. Een 

beperking van het onderzoek is dat de beoordeling grotendeels gebaseerd is op zelfrapportage in plaats van 

op objectieve materialen.  

 

Het eindoordeel is dat de programma-integriteit van TACt Plus voor verbetering vatbaar is. Er zijn teveel 

onderdelen waarbij er onduidelijkheid is over de programma-integriteit en er ontbreken objectieve bronnen. 

De uitvoering van vier kernelementen is op basis van de geraadpleegde bronnen als goed beoordeeld. De 

overige kernelementen worden als voor verbetering vatbaar beoordeeld. De uitvoering van geen van de 

kernelementen is als onvoldoende beoordeeld. De beoordeling van de kernelementen wordt in tabel 1 

samengevat. In de procesevaluatie zijn de onzekerheden en onduidelijkheden benoemd waardoor een 

genuanceerd beeld wordt gegeven van de uitvoering van TACt Plus. 

 

  

                                                                          
4
 Goense, P.B., Ansink, M., Stams, G-J., Boendermaker, L. & Hoeve, M. (2016). Making “what works” work: A meta-analytic study of the 

effect of treatment integrity on outcome of evidence based-interventions for juveniles with anti-social behavior. Aggression and 

Violation, 31, 106-115. http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2016.08.003, 
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Tabel 1 Beoordeling van de programma-integriteit (doelgroep, kernelementen, context) 

Criterium  

Doelgroep De bereikte doelgroep voldoet aan de criteria voor de beoogde doelgroep 

Kernelementen Aangepaste duur en fasering (8 SOVA en 8BCT) 

 De trainer zet aangepaste communicatie in rekening houdend met de LVB 

(responsiviteit)  

 Sociale vaardigheden worden geoefend (SOVA) 

 De boosheidscontroleketen wordt geoefend. (BCT) 

Het onderdeel time-out wordt geoefend (BCT) 

 Huiswerk wordt opgegeven, gemaakt en besproken 

  De ouders worden betrokken op de voorgeschreven manier 

Context (uitvoerders en 

organisatie) 

 De trainers voldoen aan eisen voor opleiding, certificering 

 Supervisoren en opleiders voldoen aan de eisen voor opleiding, certificering en 

supervisie 

  De programma-integriteit wordt bewaakt conform de handleiding  

  De samenwerking met de ketenpartners verloopt goed 

 

 Goed Voor verbetering vatbaar Onvoldoende Onbekend 

 

Voldoet de bereikte doelgroep aan de criteria voor de beoogde doelgroep? 

Tussen 1 april 2015 en 1 januari 2018 zijn 197 jongeren ingestroomd in TACt Plus. Bij 185 jongeren is de 

training op 1 januari 2018 afgesloten en bij twaalf jongeren loopt de training nog. Van de 185 jongeren bij 

wie de training is afgesloten zijn zes jongeren niet gestart met de training. 179 jongeren zijn met de training 

gestart en hebben die afgesloten. Van die 179 jongeren heeft 16% de training voortijdig afgebroken en 

heeft 84% de training volledig afgerond.  

In het dossieronderzoek bij de RvdK voldoet een minderheid van de bereikte doelgroep aan alle criteria van 

de beoogde doelgroep die staan geformuleerd in de handleiding: circa 45%. Dat betekent dat het 

merendeel niet voldoet aan een of enkele criteria uit de handleiding. Aan elk afzonderlijk criterium voldoet 

minimaal 84%. Bij 80% van de jongeren is er sprake van tekorten in boosheidscontrole en sociale 

vaardigheden. Door de hoofden kwaliteitsbewaking van PI Research zijn dit de belangrijkste criteria voor 

TACt genoemd. Ook aan deze beide criteria voldoet 20% van de deelnemers niet. TACt Regulier is bedoeld 

voor jongeren met een hoog of midden recidiverisico. Bij 16% van de deelnemers is het recidiverisico laag. 

Daarnaast gelden contra-indicaties. Op basis van het dossieronderzoek is niet te bepalen of de contra-

indicaties in het dossier (35%) de training in de weg staan en of dit besproken is in het MDO. 

 

TACt Plus is bedoeld voor jongeren met een LVB. Of er sprake is van een LVB werd in de onderzoeksperiode 

door de RvdK (nog) niet standaard met behulp van een screeningsinstrument geregistreerd. In het 

dossieronderzoek zijn de criteria voor LVB conform de handleiding opgezocht en is er bij 70% van de 

deelnemers sprake van een LVB.  
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Op basis van de registratiegegevens en het dossieronderzoek is het niet mogelijk om van alle criteria een 

goed beeld te krijgen. Naast LVB wordt bereidheid tot medewerking niet standaard geregistreerd en wordt 

er geen instrument gebruikt om de motivatie van de jongeren objectief te meten. Op basis van het 

dossieronderzoek is het ook moeilijk te bepalen of de genoemde problematiek de training in de weg staat of 

niet. Tot slot is er onduidelijkheid over het gewicht dat aan de verschillende inclusiecriteria moet worden 

gegeven. In de handleiding is dit niet benoemd maar in de praktijk wordt meer gewicht gegeven aan 

tekorten in boosheidscontrole en sociale vaardigheden.  

 

Worden de kernelementen van de interventie uitgevoerd zoals bedoeld? 

Van de zeven kernelementen wordt op basis van de geraadpleegde bronnen (vooral zelfrapportage), de 

uitvoering van vier kernelementen als goed beoordeeld: het merendeel van de uitgevoerde trainingen 

bestaat uit acht bijeenkomsten sociale vaardigheden en acht bijeenkomsten boosheidscontrole. In alle 

trainingen worden sociale vaardigheden geoefend en wordt de boosheidscontroleketen en specifiek de 

time-out geoefend.  

De uitvoering van de andere drie kernelementen is voor verbetering vatbaar. Op basis van de geraadpleegde 

bronnen is het onduidelijk in welke mate de trainers aangepaste communicatie gebruiken om aan te sluiten 

bij de behoeften van jongeren met een LVB. Dit wordt niet geregistreerd. Volgens de respondenten wordt in 

de handleiding en tijdens de opleiding te weinig aandacht besteed aan hoe je de communicatiemiddelen 

kiest die passen bij de jongere. Het onderdeel SOVA van TACt Plus heeft een vast curriculum maar de 

trainers leveren maatwerk door aan te sluiten bij het vaardigheidsniveau en de belevingswereld van de 

jongeren. De trainers kiezen de vaardigheden en morele regels die passen bij de situatie van de jongeren. Zij 

gebruiken hiervoor echter niet de informatie uit de vragenlijsten. We beoordelen de uitvoering van de 

responsiviteit als voor verbetering vatbaar.  

Ook de kernelementen met betrekking tot netwerk en generalisatie (huiswerk, betrokkenheid ouders, 

contact met coördinatoren taakstraf en betrokkenheid andere hulpverleners) worden als voor verbetering 

vatbaar beoordeeld. Deze kernelementen worden niet eenduidig uitgevoerd en redenen om af te wijken van 

de programma-integriteit worden niet goed vastgelegd. Het is niet duidelijk of het huiswerk niet is gemaakt 

of dat het formulier niet is ingevuld. Het is niet duidelijk waarom ouders niet zijn betrokken en of de 

ouderbetrokkenheid bestaat uit alleen de aanwezigheid van ouders bij de voorgeschreven bijeenkomsten 

of dat ouders de jongeren ook ondersteunen bij het huiswerk en het oefenen van de vaardigheden. Het doel 

van ouderbetrokkenheid is de generalisatie van de geleerde vaardigheden te ondersteunen.  

 

Voldoen trainers en organisatie aan de eisen? 

De trainers en de organisaties voldoen aan de eisen uit de handleiding. Supervisie en bewaking van de 

kwaliteit vinden op de meeste punten plaats conform de handleiding. Echter bij de beoordeling voor de 

verlenging van de licentie kunnen trainers kiezen of ze voor TACt Plus of TACt Regulier worden beoordeeld. 

Het is onduidelijk of dan alleen de licentie voor TACt Plus of de licentie voor TACt Plus en TACt Regulier 

wordt verlengd. Ook wordt bij TACt Plus niet gekeken naar de eis dat trainers minimaal een TACt Regulier 

per jaar uitvoeren. Sinds WSI uit het consortium is gestapt, wordt de groepssupervisie TACt Plus en TACt 

Regulier gecombineerd. Aandachtspunt daarbij is of de specifieke uitvoering van TACt Plus voldoende aan 
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bod komt. Ook is het supervisiemodel aangepast om beter aan te sluiten bij de behoeften van trainers. Dit is 

nog conform de handleiding. Volgens de onderzoekers leidt dit model echter niet tot een objectieve 

beoordeling van de programma-integriteit. Trainers kunnen zelf kiezen welke bijeenkomsten ze opnemen 

en voorleggen voor de beoordeling. Daarnaast gebeurt de beoordeling van de video-opnames niet met een 

gevalideerd objectief meetinstrument.  

 

Wat is er nodig om de programma-integriteit te verbeteren? 

Zoals gesteld is het aan te raden om een hoge programma-integriteit na te steven omdat alleen bij een 

hoge programma-integriteit de beoogde effecten kunnen worden verwacht Om de programma-integriteit 

te bevorderen is het nodig enkele knelpunten in de uitvoering aan te pakken. Ten eerste is het van belang 

dat de doelgroep aan alle criteria voldoet. Hiervoor is duidelijkheid nodig over de weging van de 

inclusiecriteria. Het is nu onduidelijk of de criteria over vaardigheidstekorten in boosheidscontrole zwaarder 

wegen dan andere criteria en of jongeren aan alle criteria moeten voldoen. De handleiding moet hierin 

duidelijk zijn. Vervolgens is het nodig dat de jongeren die naar de leerstraf worden toegeleid aan de criteria 

voldoen. Naar TACt Plus moeten jongeren worden verwezen waarbij sprake is van een LVB. Ten tweede is de 

toepassing van aangepaste communicatiemiddelen een aandachtspunt. In de handleiding, opleiding en 

supervisie kan hier meer aandacht aan worden besteed. In de handleiding, opleiding en supervisie kan hier 

meer aandacht aan worden besteed. Ten derde is van belang dat de kernelementen in de interventie 

duidelijk omschreven zijn en worden geregistreerd. Dit geldt in het bijzonder voor de kernelementen van 

netwerk en generalisatie. Ten vierde is het nodig om eventuele afwijkingen van kernelementen goed te 

registreren en is het van belang om de redenen waarom wordt afgeweken vast te leggen, zodat kan worden 

bepaald of onderbouwd wordt afgeweken. Tot slot is het aan te raden om bij de monitoring van de 

programma-integriteit gebruik te maken van een objectief criterium. 

 

Is een veranderonderzoek haalbaar? 

Bij de start en afronding van de TACt-leerstraf worden vragenlijsten afgenomen bij jongeren en ouders. Het 

merendeel van de jongeren – en betrokken ouders – vult de vragenlijsten in. Een knelpunt is echter dat niet 

op alle programmadoelen vragenlijsten worden afgenomen en de afgenomen vragenlijsten volgens de 

onderzoekers niet altijd aansluiten bij het programmadoel. Tekorten aan vaardigheden van 

boosheidscontrole worden niet gemeten, en in plaats van de verandering in moreel redeneren worden 

denkfouten gemeten. Het is nodig om valide instrumenten in te zetten om de drie programmadoelen te 

meten. Als de programma-integriteit goed is kan worden overgegaan tot een veranderonderzoek. Op basis 

van de huidige instroom en mogelijke uitval duurt het naar verwachting minimaal e jaar alvorens voldoende 

gegevens zijn verzameld om betrouwbare uitspraken te doen over de verandering.  

 

Discussie 

Op basis van de resultaten van de procesevaluatie van TACt Regulier en TACt Plus worden in de discussie 

knelpunten en contextuele factoren besproken die een hoge programma-integriteit kunnen belemmeren 
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en de consequenties van het niet programma-integer toepassen van de interventie. We gaan in op de 

volgende punten. 

 De wijze waarop jongeren geïndiceerd worden voor TACt in de jeugdstrafrechtketen heeft 

consequenties voor het toeleiden van jongeren die voldoen aan de criteria. Onduidelijkheden in de 

handleidingen dragen daaraan bij. 

 Het strafrechtelijk kader waarbinnen de leerstraf wordt opgelegd en de consequenties daarvan voor 

het programma-integer uitvoeren van TACt. 

 Het onderscheidend kenmerk van TACt ten aanzien van andere interventies en wat het betekent als 

onderdelen niet programma-integer worden uitgevoerd. 

 Het onderscheid tussen TACt Regulier en TACt Plus en de consequenties van het niet toeleiden van 

de juiste doelgroep.  

 De consequenties van het ontbreken van een objectief criterium voor het monitoren van de 

programma-integriteit. 

 De consequenties van het ontbreken van objectieve meetinstrumenten voor het meten van 

verandering op de programmadoelen.  

Op basis van de discussie worden mogelijkheden voor verder onderzoek en doorontwikkeling benoemd. 
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Voorwoord 

In dit rapport doen we verslag van de procesevaluatie van de gedragsinterventie TACt Regulier en TACt Plus. 

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

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

Veiligheid. 

 

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

medewerkers van Top Groep en WSI (managers, trainers en ondersteuner), supervisoren en opleiders, de 

medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming (coördinatoren taakstraffen, 

gedragswetenschappers en raadsonderzoekers en het landelijk stafbureau van de Raad voor de 

Kinderbescherming), officieren van justitie en rechters voor hun open en coöperatieve houding en het zo 

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

geïnterviewde jongere voor de medewerking en dat we mee mochten kijken bij een trainingsbijeenkomst. 

Door de inzet en medewerking van iedereen is het goed gelukt om een helder beeld te krijgen van de wijze 

waarop TACt Regulier en TACt Plus 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 conceptrapport. 

We hopen met deze procesevaluatie aanknopingspunten biedt voor een nog betere uitvoering en de 

borging van de TACt en voor de uitvoering van een veranderonderzoek en effectevaluatie in de toekomst. 

 

Namens het projectteam, 

 

Wendy Buysse 
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Lijst met afkortingen 

ART  Aggression Replacement Training 

BCT  Boosheidscontroletraining 

CT  Coördinator Taakstraffen 

HID  Hoe Ik Denk 

JenV  Justitie en Veiligheid 

LIJ  Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen 

LVB  Licht verstandelijke beperking 

MR  Moreel Redeneren 

OvJ  Officier van Justitie 

OM  Openbaar Ministerie 

RNR  Risc Need Responsivity 

RvdK  Raad voor de Kinderbescherming 

SCIL  Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking 

SIPI  Sociaal Information-Processing Interview 

SOVA  Training Sociale Vaardigheden 

TACt  Training Agressie Controle 

TACt Plus  Training Agressie Controle Plus 

VOG  Verklaring Omtrent Gedrag 

VPV   Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden  

WODC  Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) 

WSART  Washington State Aggression Replacement Training 

WSI  William Schrikker Interventies 

ZM  Zittende Magistratuur  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding onderzoek 

De Training Agressie Controle (TACt) is een individuele gedragsinterventie die jongeren binnen een 

gedwongen kader als leerstraf kan worden aangeboden door de officier van justitie of opgelegd door de 

rechter
5
. Er zijn twee varianten: TACt Regulier en TACt Plus. TACt Regulier is in 2010 op verzoek van de Raad 

voor de Kinderbescherming (RvdK) ontwikkeld op basis van de ervaringen met een groepstraining voor 

agressiecontrole.
6
 TACt Plus is een verdere bewerking van TACt Regulier om de interventie geschikt te 

maken voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). TACt Regulier is in april 2014 en TACt 

Plus in december 2014 erkend door de toenmalige Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Dit 

betekent dat de interventies voldoen aan alle kwaliteitscriteria voor gedragsinterventies die door het 

ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zijn opgesteld.  

 

De status 'erkend' is geldig voor een periode van vijf jaar. De toenmalige Erkenningscommissie schreef voor 

dat binnen die periode een procesevaluatie moet plaatsvinden om de erkenning te behouden. In 2016 is de 

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie een deelcommissie geworden van de 

Erkenningscommissie Interventies
7
 en zijn de eisen voor indienen en herbeoordeling aangepast.

8
 In 2019 

verloopt de status erkend voor beide interventies. Voor een herbeoordeling en een erkenning van de 

interventies als ‘goed onderbouwd’ geldt nog steeds dat naast een goede theoretische onderbouwing een 

procesevaluatie is vereist.  

 

De Raad voor de Kinderbescherming is eigenaar van TACt Regulier en TACt Plus. De interventies worden om 

de twee jaar aanbesteed met een mogelijke verlenging van twee jaar. TACt Regulier wordt sinds 2015 

uitgevoerd door de Top Groep, een zorgverlener gespecialiseerd in het uitvoeren van trainingen en 

begeleidingstrajecten voor jongeren en volwassen. TACt Plus wordt sinds 2015 uitgevoerd door een 

consortium van Top Groep en de William Schrikker Interventies (WSI). Sinds 1 januari 2018 heeft WSI zich 

teruggetrokken uit het consortium.
9
PI Research heeft beide interventies ontwikkeld en verzorgt de 

opleiding en certificering van de TACt-trainers. Top Groep heeft een samenwerking met PI Research voor de 

kwaliteitsbewaking. PI Research voert de supervisie uit. TACt is een leerstraf: dit betekent dat de interventie 

wordt opgelegd door de officier van justitie (OvJ) of de rechter. De RvdK adviseert de OvJ en de rechter over 

                                                                          
5
 Voor de leesbaarheid gebruiken we verder de term ‘opgelegd’. 

6
 Eerdere varianten heetten TACt individueel en TACt groep. 

7
 De Erkenningscommissie Interventies bestaat uit tien deelcommissies en wordt ondersteund door het Samenwerkingsverband 

Erkenning van Interventies. Binnen dit samenwerkingsverband werken zeven kennisinstituten aan het erkenningstraject. De huidige 

erkenningscommissie maakt bij de beoordeling van interventies onderscheid tussen goed onderbouwd, effectief volgens: eerste 

aanwijzingen voor effectiviteit, goede aanwijzingen voor effectiviteit en sterke aanwijzingen voor effectiviteit.  
8
 De huidige Erkenningscommissie laat het aan de ontwikkelaar/eigenaar van de interventie over voor welk niveau van erkenning zij in 

aanmerking wil komen bij beoordeling en herbeoordeling. Voor het oordeel goed onderbouwd is een goede theoretische 

onderbouwing en een procesevaluatie vereist. Om het oordeel effectief te krijgen moet een effectonderzoek zijn uitgevoerd. Het 

niveau van effectiviteit wordt bepaald op basis van het onderzoeksdesign. Dit betekent dat binnen de huidige systematiek het voor een 

verlenging van de erkenning niet meer verplicht is om een effectonderzoek uit te voeren. De eigenaar van de interventie kan bepalen 

een herbeoordeling op het niveau van goed onderbouwd te handhaven.  
9
 In hoofdstuk 13 worden de organisatorische veranderingen nader toegelicht.  
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het inzetten van de leerstraf. De coördinatoren leerstraffen van de RvdK zet de opgelegde leerstraffen uit bij 

de Top Groep en bewaken het strafrechtelijk proces.  

 

DSP-groep heeft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van 

het ministerie van JenV een procesevaluatie uitgevoerd van beide TACt-interventies. Sommige onderdelen 

van de twee procesevaluaties zijn gecombineerd uit oogpunt van efficiëntie en om de respondenten en 

uitvoerders van de interventie minder te belasten. In deze rapportage worden de resultaten van beide 

procesevaluaties gepresenteerd. De procesevaluatie van TACt Regulier vond plaats tussen 1 juli 2017 en 

april 2018
 
en van TACt Plus tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018. Het onderzoek is begeleid door een 

begeleidingscommissie (zie bijlage 1 voor de samenstelling).  

 

1.2 Ontstaansgeschiedenis TACt  

TACt Regulier is een bewerking van de groepsvariant van de TACt, welke tot 2012 de naam ‘Washington 

State Aggression Replacement Training’ (WSART) droeg. De WSART is op haar beurt een bewerking en 

doorontwikkeling van de Aggression Replacement Training (ART) van Arnold Goldstein en collega’s 

(Goldstein e.a., 1998). De ART is een groepstraining voor agressieve jongeren van 12 tot 23 jaar. In 2010 is 

door de RvdK besloten op basis van ervaringen met de groepstraining een individuele TACt te (laten) 

ontwikkelen. Daarbij is de inhoud van de training hetzelfde gebleven. De wijze waarop de inhoud wordt 

getraind, is aangepast. Vervolgens is TACt Regulier verder aangepast voor jongeren met een LVB: TACt Plus. 

Voor een beschrijving van TACt Regulier verwijzen we naar hoofdstuk 5 en voor TACt Plus naar hoofdstuk 

10. Beide interventies worden vanaf 2015 uitgevoerd. In de beginperiode was het onderscheid tussen beide 

interventies nog niet altijd duidelijk bij de ketenpartners. 

 

1.3 Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van dit onderzoek is te bepalen of de gedragsinterventies TACt
10

 worden uitgevoerd zoals 

beschreven staat in de programmahandleidingen, die zijn goedgekeurd door de Erkenningscommissie 

Gedragsinterventies Justitie.  

Voor beide interventies geeft de procesevaluatie antwoord op de volgende centrale onderzoeksvragen: 

 

                                                                          
10

 Als we in de tekst verwijzen naar TACt dan bedoelen we TACt Regulier en TACt Plus.  

1 In hoeverre worden de trainingen uitgevoerd volgens de handleidingen die zijn goedgekeurd 

door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie?  

2 Indien er knelpunten zijn bij de uitvoering van de trainingen, wat zijn daarvoor de oorzaken? 

3 Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van de trainingen? 

4 Hoe beoordelen de betrokken instanties de trainingen en wat zijn hun ervaringen? 

5 Wat valt uit de resultaten van deze procesevaluatie te concluderen over de eventuele 

haalbaarheid van een veranderonderzoek? 
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De deelvragen zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

1.4 Programma-integriteit: afbakening onderzoek 

Het doel van de procesevaluaties was na te gaan in hoeverre TACt wordt uitgevoerd zoals beschreven staat 

in de handleidingen. Het onderzoek moet dus een beoordeling geven van de programma-integere 

uitvoering van de interventies. 

 

Programma-integriteit is een onderdeel van de succesvolle implementatie van een interventie. Er is sprake 

van een succesvolle implementatie als er sprake is van 'Een procesmatige en planmatige uitvoering van een 

interventie met als doel dat de interventie wordt uitgevoerd als bedoeld en dat de beoogde uitkomsten 

worden behaald’ (Stals 2012
11

, p.41). Een proces- en planmatige uitvoering van een interventie zoals 

bedoeld, is een voorwaarde voor het bereiken van de beoogde uitkomsten. Dit onderzoek richt zich op de 

proces- en planmatige uitvoering en niet op de beoogde uitkomsten. Er is onderzocht in welke mate de 

interventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld en of er factoren zijn die de procesmatige en planmatige 

uitvoering – en dus de implementatie – belemmeren. Als dit het geval is, hebben die gevolgen voor de 

uitkomsten.  

 

Elke interventie heeft een aantal kernelementen waarvan wordt verondersteld dat ze werkzaam zijn. 

Kernelementen van een interventie zijn identificeerbare onderdelen van een interventie die op zichzelf of in 

samenhang met andere elementen van invloed zijn op het resultaat (Spanjaard, Veerman & Van Yperen, 

2015).
12

 De kernelementen zijn de belangrijkste technieken of strategieën en het zijn verplichte onderdelen 

(structuurkenmerken) van de interventie. De correcte toepassing van deze elementen is van belang voor de 

beoogde werkzaamheid van de interventie. In deze procesevaluatie focussen we bij de beoordeling van de 

programma-integriteit op de uitvoering van de kernelementen van de interventie. Daarnaast is het voor de 

programma-integere uitvoering van belang dat de interventie wordt gegeven aan de beoogde doelgroep. In 

de derde plaats zijn contextuele factoren van belang. De contextuele factoren bepalen de randvoorwaarden 

die aan de interventie worden gesteld. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op het juridische kader, 

de professionals die de interventie uitvoeren, de organisatie die de interventie uitvoert, de samenwerking 

met de ketenpartners en organisatorische randvoorwaarden.  

 

In dit onderzoek bekijken we daarom drie domeinen van programma-integriteit: 

 de doelgroep ( kenmerken op basis van inclusiecriteria en contra-indicaties) 

 de kernelementen  

 de context (eisen en voorwaarden aan de uitvoerende professionals en organisatie) 

                                                                          
11 

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

Universiteit Utrecht.  
12

 Spanjaard, H.J.M., Veerman, J.W. en Van Yperen, T.A. (2015). De kern van effectieve jeugdhulp. Van erkende interventies naar 

kernelementen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk 54(10), 441-455. 
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Het onderzoek richt zich op de uitvoering van de interventie conform de handleidingen. Deze 

handleidingen zijn positief beoordeeld door de Erkenningscommissie Justitiële interventies. 

 

1.5 Methode en onderzoekverantwoording 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben we verschillende onderzoeksmethoden ingezet. In 

tabel 1.1 zijn de methoden per onderzoeksvraag weergegeven. We lichten de verschillende 

onderzoeksmethoden toe. Voor beide interventies is een aparte procesevaluatie uitgevoerd waarin de 

onderzoeksvragen zijn beantwoord voor TACt Regulier en TACt Plus afzonderlijk. In beide procesevaluaties 

zijn dezelfde onderzoeksmethoden ingezet. In het kader van efficiëntie en belasting van de respondenten 

en organisaties is de dataverzameling voor sommige onderdelen gecombineerd
13

.  

 

Tabel 1.1  Onderzoeksmethoden per onderzoeksvraag 

Methode vraag 1 

Programma-integriteit 

vraag 2 

knelpunten 

vraag 3 

Factoren 

implementatie 

vraag 4 

beoordeling 

betrokkenen 

Vraag 5 

Verander- 

onderzoek 

 Doelgroep Kernelementen Context     

Documentenanalyse        

Handleidingen  X X X    X 

Analyse registraties        

RvdK X    X   

Top Groep X X     X 

Dossieronderzoek        

RvdK X  X  X   

Top Groep  X X   X X 

PI Research    X    

Interviews         

Raadsonderzoekers en 

gedragsdeskundigen 

 

X  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X  

Coördinatoren taakstraf X  X X X X  

OM en ZM X  X  X X  

Landelijk bureau RvdK X  X X X X  

Top Groep X X X X X X X 

WSI X X X  X   

Hoofd 

kwaliteitsbewaking/supervisor X X X X X X X 

Trainers X X X X X X X 

Observaties        

Videoanalyse en observaties  X      

Vragenlijsten        

Digitale vragenlijst trainers  X X     

                                                                          
13

 Het was eerst de bedoeling om twee aparte onderzoeksrapporten op te leveren. Uit de analyse van de registratiegegevens van de 

RvdK bleek dat vooral bij indicatie en instroom geen goed onderscheid kan worden gemaakt tussen de beide interventies (zie 

hoofdstuk 3). Er is daarom gekozen voor een rapportage.  
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Beoordeling van de programma-integere uitvoering 

Voor de beoordeling van de programma-integriteit is een beoordelingskader opgesteld voor de 

kernelementen van TACt Regulier (zie hoofdstuk 4) en TACt Plus (zie hoofdstuk 10). Het kader bevat criteria 

waaraan bij de uitvoering van de interventie moet worden voldaan wil deze programma-integer zijn. Dit 

kader is opgesteld op basis van de handleidingen en teruggekoppeld aan het hoofd kwaliteitsbewaking. 

Voor de doelgroep en de context zijn door de onderzoekers op vergelijkbare wijze beoordelingscriteria 

opgesteld.  

 

Om een beoordeling te geven van de criteria in het beoordelingskader is gebruik gemaakt van triangulatie 

(meerdere bronnen en meerdere onderzoeksmethoden). De gegevens zijn verzameld op drie niveaus: het 

niveau van de trainingen/de jongeren, het niveau van de trainers en het niveau van de organisatie (Top 

Groep/WSI en PI Research). Er is gestart met informatieverzameling op het niveau van de organisatie. Deze 

informatie is getoetst aan de hand van informatie op het niveau van de trainers en vervolgens op het niveau 

van de trainingen. De resultaten op het niveau van de trainingen zijn teruggekoppeld aan de trainers. Voor 

de terugkoppeling is een factsheet opgesteld met een samenvatting van de bevindingen uit het veldwerk. 

Daarnaast zijn er stellingen geformuleerd over de uitvoering van de kernelementen (zie bijlage 4 TACt 

Regulier en bijlage 5 TACt Plus). De stellingen zijn aan de trainers voorgelegd via een digitale vragenlijst. De 

uitkomsten op het niveau van de trainers en trainingen zijn ook teruggekoppeld in een interview met het 

hoofd kwaliteitsbewaking van PI Research en het management van Top Groep
14

. Het doel van de 

terugkoppeling was toetsing en duiding van de bevindingen.  

 

Bij het bepalen of onderdelen goed, voor verbetering vatbaar of onvoldoende programma-integer zijn 

uitgevoerd, zijn we uitgegaan van twee studies. Op basis van de bevindingen van Durlak en DuPre (2008) 
15

 

wordt bepaald of een onderdeel voldoende of onvoldoende wordt uitgevoerd. Zij concluderen dat positieve 

uitkomsten verwacht kunnen worden bij een minimale programma-integriteit van 60%. De beoordeling 

goed wordt toegekend wanneer de programma-integriteit meer bedraagt dan 80%. In een recente meta-

analyse van Goense et al. (2016)
16

 naar het effect van interventies voor jongeren op antisociaal gedrag, blijkt 

dat interventies met een hoog niveau van programma-integriteit leidde tot medium en grote effecten en 

interventies met een lage of gemiddelde programma-integriteit tot kleine of marginale uitkomsten.
17

  

Deze meta-analyse toont wel aan dat het van belang is om een goede programma-integere uitvoering na te 

streven om een groot effect met een interventie te bereiken. In deze procesevaluatie hanteren we de 

volgende indeling: een score van 80% beoordelen we als een goede programma-integriteit en een score 

tussen de 60 en 80% als voor verbetering vatbaar. Een afwijking van programma-integriteit is echter niet per 

                                                                          
14

 Ten tijde van de terugkoppeling was WSI opgeheven en het management van de uitvoering van TACt Plus overgegaan naar Top 

Groep. 
15 

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 of Community Psychology, 41, p. 327-350. 
16

 Goense, P.B., Ansink, M., Stams, G-J., Boendermaker, L. & Hoeve, M. (2016). Making “what works” work: A meta-analytic study of the 

effect of treatment integrity on outcome of evidence based-interventions for juveniles with anti-social behavior. Aggression and 

Violation, 31, 106-115. http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2016.08.003, 
17

 In deze meta- analyse was het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen het effect lage en gemiddelde programma-integriteit. 
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definitie slecht. Er kunnen legitieme redenen zijn om onderdelen uit het beoordelingskader niet 

programma-integer uit te voeren. Als dit aan de orde is, lichten we dit toe in de tekst. 

 

Voor de verschillende criteria in het beoordelingskader komen we tot een score van programma-integere 

uitvoering op basis van de verschillende bronnen tot een beoordeling. Als verschillende bronnen elkaar 

tegenspreken, dan nemen we de gemiddelde beoordeling van de bronnen. Aan kernelementen voor de 

uitvoering die door het hoofd kwaliteitsbewaking (twee respondenten, beiden ook opleider en supervisor) 

zijn benoemd als essentieel onderdeel van TACt Regulier en TACt Plus, is extra gewicht toegekend aan de 

eindbeoordeling van de kernelementen. We hanteren bij de beoordeling de indeling zoals weergegeven in 

tabel 1.2. Het gaat hierbij om een beoordeling op basis van het geraadpleegde en beschikbare materiaal. In 

het afsluitende hoofdstuk bespreken we wat dit betekent voor het bewaken van de programma-integriteit 

en voor mogelijk doeltreffendheid- of effectonderzoek in de toekomst.  

 

Tabel 1.2  Beoordeling programma-integriteit 

Beoordeling Kwalificatie Toelichting 

+  Goed Het criterium is van toepassing op minimaal 80% van de 

trainingen. 

Het criterium is van toepassing op minimaal 80% van de 

trainers. 

Tijdens de interviews wordt bevestigd dat alleen bij 

uitzonderingen wordt afgeweken. 

+/- Voor verbetering vatbaar Het criterium is van toepassing op 60 tot 80% van de 

trainingen. 

Het criterium is van toepassing op 60 tot 80% van de trainers. 

Tijdens de interviews wordt bevestigd dat er knelpunten zijn bij 

de uitvoering en of dat er meer aandacht nodig is voor de 

uitvoering van het criterium. 

- Onvoldoende Het criterium is van toepassing op minder dan 60% van de 

trainingen. 

Het criterium is van toepassing op minder dan 60% van de 

trainers. 

? Niet te beoordelen  Op basis van de bestudeerde bronnen kunnen we geen 

oordeel geven over het criterium. 

 

Documentenanalyse 

Op basis van de analyse van de handleidingen van TACt Regulier
18

 en TACt Plus
19

 is per interventie een 

beschrijving gemaakt van de uitvoering van de training zoals bedoeld en is een beoordelingskader 

opgesteld (zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 10).  

                                                                          
18

 Albrecht, G., Hemminga, Y. & Breg, A. (2014a). Managementhandleiding voor TACt Regulier en TACt Plus. Duivendrecht/Utrecht: PI 

Research/RvdK voor de Kinderbescherming. 

Spanjaard, H & Albrecht, G. (2014 a) Training Agressie Controle Regulier. Managementhandleiding. Duivendrecht/Utrecht: PI 

Research/RvdK voor de Kinderbescherming. 

Spanjaard, H., Albrecht, G. & Hemminga, Y. (2014a ). Theoriehandleiding Training Agressie Controle Regulier. Duivendrecht/Utrecht: PI 

Research/RvdK voor de Kinderbescherming. 

 



 

DSP-groep RAPPORT ─ Training Agressie Controle TACt Regulier en TACt Plus 30 

Analyse registratiegegevens 

Om inzicht te krijgen in de instroom, doorstroom, uitstroom en de doelgroep zijn extracties opgevraagd uit 

de registraties van het cliëntvolgsysteem van de RvdK (KPBS) en het registratiebestand van Top Groep (zie 

tabel 1.3). Het betreft registraties over de indicatie, advies en oplegging/uitvoering (RvdK) en de uitvoering 

(Top Groep) van de trainingen. De gegevens uit de verschillende extracties zijn met elkaar in verband 

gebracht en verwerkt in overzichtstabellen. Een verdere uitleg van de extracties is gegeven in de 

hoofdstukken 2 en 3. 

 

Tabel 1.3  Geanalyseerde extracties 

Extractie van: Bron Is gebruikt voor: 

Alle kindzaken tussen 1 april 2015 en 1 januari 

2018 met geautomatiseerde suggestie voor 

TACt op basis van domeinscores in het LIJ
20

 

(n=6011)
 
 

KPBS Vergelijking van de jongeren met een suggestie voor TACt 

Regulier op basis van domeinscores LIJ en jongeren dat 

advies heeft gekregen c.q. zijn ingestroomd 

Alle kindzaken tussen 1 april 2015 en 1januari 

2018 met een raadsadvies TACt (n=765) 

KBPS Vergelijking tussen jongeren met een advies en jongeren 

die zijn ingestroomd 

Alle kindzaken- ingestroomd voor TACt 

(opgelegd, aangemeld bij de RvdK en uitgezet 

door coördinatoren taakstraf) tussen 1 april 

2015 en 1 januari 2018 (n=567) 

KBPS Analyse van de kenmerken van de jongeren (criteria en 

contra-indicaties) 

Aantal ingestroomde jongeren met een advies (zowel op 

basis van LIJ als raadsadvies) 

Alle opgestarte en afgeronde TACt Regulier-

trainingen tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2017 

(n=321)
21

 

Top Groep Analyse van de uitvoering van de kernelementen 

Alle opgestarte en afgeronde TACt Plus-

trainingen tussen 1 januari 2015 en 1 april 2018 

(n=144) 

Top Groep Analyse en uitvoering van de kernelementen 
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 Het LIJ, Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen, is een onderzoeksinstrument dat wordt gebruikt door de RvdK binnen de 

onderzoeken met aanleiding straf. Zie verder hoofdstuk 2. 
21

 Het veldwerk van TACt Regulier is eerder uitgevoerd dan TACt Plus. De einddatum voor de interventie is daarom eerder.  
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Dossieronderzoek 

Bij verschillende partijen is dossieronderzoek verricht:  

 Er is dossieronderzoek uitgevoerd bij de RvdK bij een gestratificeerde at random steekproef van 100 

kindzaken uit de extractie van jongeren die TACt opgelegd hebben gekregen tussen 1 april 2015 en 

1 januari 2018. Hierbij zijn 50 zaken geselecteerd waarbij een TACt Regulier is opgelegd en 50 zaken 

waar een TACt Plus-training is opgelegd. Op deze wijze kon waar nodig ook voor de afzonderlijke 

interventies een uitspraak worden gedaan. Doel van het dossieronderzoek was inzicht te krijgen in de 

kenmerken van de deelnemers en of zij aan de criteria van de doelgroep van TACt voldoen. Er is 

dossieronderzoek uitgevoerd bij Top Groep bij een steekproef van 50 ingestroomde en afgeronde 

TACt Regulier-trajecten. Daarbij zijn we gestart met de meest recent uitgevoerde trainingen en 

hebben we gezorgd voor een goede spreiding tussen trainers. Het doel van dit onderdeel van het 

dossieronderzoek was na te gaan of de kernelementen van TACt Regulier worden uitgevoerd, en of 

voorgeschreven meetinstrumenten worden afgenomen en geregistreerd. Er is gekozen voor recente 

trainingen, omdat we met dit onderdeel zoveel mogelijk de actuele programma-integere uitvoering 

in kaart willen brengen.  

Er is dossieronderzoek gedaan bij 50 ingestroomde en afgeronde TACt Plus-trainingen tussen  

1 januari 2016 en 1 april 2018
22

.  

 Bij PI Research is dossieronderzoek gedaan naar de beoordeling van de trainers door supervisoren. 

De beoordelingsverslagen over 2017 van 10 TACt Regulier- en 10 TACt Plus-trainers zijn bestudeerd. 

Het oorspronkelijke plan om de scoreformulieren voor de beoordeling van de video-opnames uit de 

handleiding te analyseren, bleek niet mogelijk. Deze formulieren worden alleen gebruikt voor het 

beoordelen van videofragmenten ten behoeve van de individuele supervisie en worden niet bewaard. 

Voor de jaarlijkse beoordeling van de trainers wordt de BMUI gebruikt, maar ook deze wordt niet 

standaard bewaard (zie hoofdstuk 5 en 13).  

 

Interviews  

Van alle betrokken partijen zijn verschillende professionals geïnterviewd om antwoord te krijgen op de 

onderzoeksvragen. Welke onderwerpen tijdens de gesprekken aan bod zijn gekomen in de interviews is af te 

lezen uit tabel 1.1. In tabel 1.4 is het aantal respondenten per categorie professionals weergegeven.  
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 Voor TACt Plus zijn de trainingen vanaf 2016 meegenomen. De registratie bij WSI was in 2015 onvolledig. Het aantal missende 

documenten was te groot om een betrouwbare analyse te doen.  
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Tabel 1.4  Aantal respondenten per categorie professionals 

Categorie professionals Aantal 

respondenten 

Opmerking 

Raadsonderzoekers 2  

Gedragsdeskundigen RvdK 6  

Coördinatoren Taakstraf 10  

OvJ (OM) 5  

Rechters (ZM) 2  

Landelijk bureau RvdK 2  

Hoofd kwaliteitsbewaking/supervisor 2 Hoofd kwaliteitsbewaking is gewijzigd tijdens onderzoek 

2 keer geïnterviewd 

Management Top Groep 1 2 keer geïnterviewd 

Trainers 8 5 groepsinterviews, 3 aanvullende telefonische interviews TACt 

Regulier 

6 groepsinterviews, 4 aanvullende telefonische interviews TACt 

Plus 

 

Werving en benadering respondenten 

De manager bij Top Groep en het hoofd kwaliteitsbewaking bij PI Research zijn rechtstreeks benaderd voor 

een interview. Het hoofd kwaliteitsbewaking is tijdens de looptijd van het onderzoek twee keer gewijzigd. Bij 

de start van het onderzoek was een nieuw hoofd aangesteld en gedurende de looptijd van het onderzoek is 

nogmaals een nieuw hoofd aangesteld. Beide professionals waren al betrokken als supervisor en opleider 

van TACt. De trainers zijn via de mail door Top Groep en WSI op de hoogte gesteld van het onderzoek. 

De contactpersonen bij het landelijke bureau zijn rechtstreeks benaderd voor een interview. Het landelijke 

bureau van de RvdK heeft de managers per regio benaderd om raadsonderzoekers, gedragsdeskundigen en 

coördinatoren taakstraffen die ervaring hadden met TACt aan te leveren voor de interviews. Per regio wilden 

we een raadsonderzoeker of gedragswetenschapper interviewen en een taakstrafcoördinator. Bij drie 

regio’s is het niet gelukt een respondent over de adviesfase (raadsonderzoeker of gedragswetenschapper) 

te interviewen, en bij twee regio’s is het niet gelukt een taakstrafcoördinator te interviewen. Vanuit die 

regio’s kwamen er geen namen van te benaderen respondenten, mogelijk omdat er te weinig prioriteit werd 

ervaren of omdat eventuele respondenten zich niet ervaren genoeg met TACt voelden.  

Voor de interviews met het OM en ZM is een selectie gemaakt van vijf regio’s op basis van de 

registratiecijfers van de RvdK over instroom. We hebben een indeling gemaakt van het aantal TACt- 

opleggingen per arrondissement, en uit iedere klasse willekeurig een arrondissement geselecteerd. Daarbij 

is ervoor gezorgd dat er tenminste één arrondissement tussen zit waar relatief veel TACt Regulier wordt 

opgelegd ten opzichte van TACt Plus, en één arrondissement waar relatief weinig TACt Regulier wordt 

opgelegd ten opzichte van TACt Plus. De betreffende parketten van het OM zijn vervolgens benaderd voor 

het interviewen van een jeugdofficier met ervaring met TACt. In alle vijf regio’s heeft een interview 

plaatsgevonden. De kinderrechters zijn door de Raad van de Rechtspraak via de mail benaderd voor 

deelname aan het onderzoek. Na twee herhaalde oproepen hebben twee respondenten zich gemeld.  
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Redenen die rechters benoemden om niet deel te nemen aan het onderzoek waren dat zij te weinig 

ervaring hebben met het opleggen van TACt, te weinig zicht hebben op de uitvoering of te weinig kennis 

van de leerstraf TACt. 

 

Interviews zijn semigestructureerd afgenomen met behulp van een interviewleidraad.
23

 De 

semigestructureerde interviews met raadsonderzoekers, gedragsdeskundigen, coördinatoren taakstraf, OM 

en ZM hebben telefonisch plaatsgevonden. In de interviews met deze respondenten zijn TACt Regulier en 

TACt Plus behandeld.  

De semigestructureerde interviews met het landelijke bureau van de RvdK, de hoofdkwaliteitsbewaking en 

het management van Top Groep en WSI hebben face-to-face plaatsgevonden, evenals de groepsinterviews 

met trainers. De aanvullende interviews zijn telefonisch afgenomen.  

 

Het was tevens de bedoeling om aansluitend aan de observaties tien jongeren en tien ouders te 

interviewen. Omdat het niet is gelukt bijeenkomsten te observeren (zie verder), is het ook niet gelukt om de 

medewerking te verkrijgen voor interviews met jongeren en ouders. Er heeft één interview met een jongere 

plaatsgevonden en geen met ouders.  

 

Observaties 

Bij aanvang van het onderzoek was het de bedoeling om tien trainingsbijeenkomsten te observeren. Om 

betrouwbare observaties te kunnen uitvoeren, zijn de observatoren getraind aan de hand van video-

opnames van TACt Regulier en TACt Plus.  

In de praktijk bleek het lastig om tien bijeenkomsten bij te wonen. Het verzoek voor medewerking aan 

trainers van TACt Regulier is door het management van Top Groep uitgezet via de mail. Na een periode van 

drie weken is een herinneringsmail gestuurd. Daarna zijn alle trainers twee keer met een tussenperiode van 

enkele weken gebeld door de onderzoekers. Trainers vonden het moeilijk om jongeren te benaderen, 

hadden alleen net opgestarte trainingen en/of jongeren wilden niet meewerken. In diezelfde periode 

vonden organisatorische wijzigingen plaats (zie hoofdstuk 13). Aan trainers is toen vervolgens gevraagd om 

ook medewerking te vragen voor TACt Plus. Uiteindelijk is het gelukt om bij één jongere met een TACt 

Regulier een observatie uit te voeren. In overleg met de begeleidingscommissie is besloten om in aanvulling 

op de observatie video-opnames te scoren voor een beoordeling van de kernelementen. Deze video-

opnames zijn door drie onderzoekers beoordeeld in het kader van de training voor de observaties
24

. Er zijn 

tien bijeenkomsten TACt Regulier beoordeeld inclusief de observatie, en vier bijeenkomsten TACt plus. Voor 

TACt Plus zijn minder video-opnames ter beschikking gesteld voor de beoordeling van de 

interraterbetrouwbaarheid.  
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 De interviewleidraden kunnen bij de onderzoekers worden opgevraagd.  
24

 Bij geen van de kernelementen kwam voor dat er geen overeenstemming was in het oordeel over de aanwezigheid van de 

kernelementen. Wanneer de onderzoekers verschilden over in welke mate een kernelement voorkwam, is dit besproken en vervolgens 

is er een score vastgelegd. 
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Vragenlijsten 

Onder trainers van TACt Regulier zijn twee digitale vragenlijsten uitgezet: 

 Een vragenlijst naar de eisen die volgens de handleiding aan trainers worden gesteld. De vragenlijst is 

via het secretariaat van Top Groep uitgezet in oktober 2017 aan de 19 trainers die toen actief waren. 

Acht trainers hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 42%. 

 Een digitale vragenlijst met elf stellingen over de uitvoering van de kernelementen (zie bijlage 4). Op 

een tienpuntschaal (1-10) beoordelen de trainers in welke mate de stelling van toepassing is op de 

door hen uitgevoerde trainingen. De vragenlijst is in februari 2018 uitgezet aan de op dat moment 

actieve trainers (18). Elf trainers hebben de vragenlijst ingevuld binnen de termijn. Dit is een respons 

van 61%. Onder de elf trainers is voldoende variatie in ervaring. 

 

Onder de trainers van TACt Plus is een digitale vragenlijst uitgezet met 15 stellingen over de uitvoering van 

de kernelementen (zie bijlage 5). Op een tienpuntschaal beoordelen de trainers in welke mate de stelling 

van toepassing is op de door hen uitgevoerde trainingen. De vragenlijst is in mei 2018 uitgezet aan de op 

dat moment actieve trainers (20). Na een week hebben alle trainers een herinnering gekregen via e-mail. 

Omdat de respons laag bleef, zijn vervolgens alle trainers gebeld met het verzoek om de vragenlijst nog in te 

vullen. Bij trainers die niet telefonisch bereikbaar waren, is de voicemail ingesproken. Twaalf trainers hebben 

de vragenlijst ingevuld binnen de termijn. Dit is een respons van 60%. Tevens zijn in de vragenlijst vragen 

gesteld over de eisen volgens de handleiding met betrekking tot opleiding
25

. Het merendeel van TACt Plus-

trainers heeft meer dan twee jaar ervaring met de uitvoering van TACt Plus. 

 

1.6 Leeswijzer 

Het rapport is opgebouwd uit vier delen. In deel A presenteren we de instroom, doorstroom en uitstroom 

(hoofdstuk 2) en de kenmerken van de bereikte doelgroep in relatie tot de criteria voor de beoogde 

doelgroep (hoofdstuk 3). In de fase voorafgaand aan de oplegging van de leerstraf - dit is ook de fase waarin 

jongeren op basis van de criteria worden doorverwezen naar TACt - is het in de registratiegegevens niet 

goed mogelijk om onderscheid te maken tussen TACt Regulier en TACt Plus. Daarom worden de gegevens 

voor beide interventies gezamenlijk gepresenteerd.  

Vervolgens wordt in deel B de programma-integere uitvoering van TACt Regulier beoordeeld. Er wordt eerst 

een beschrijving gegeven van TACt Regulier volgens de handleiding en het beoordelingskader dat daaruit 

voortvloeit (hoofdstuk4). Op basis van het beoordelingskader beoordelen we de uitvoering van de 

kernelementen (hoofdstuk 5) en de context (hoofdstuk 6). Knelpunten bij de uitvoering en implementatie 

worden per onderdeel van de programma-integere uitvoering benoemd. De haalbaarheid van een 

veranderonderzoek voor TACt Regulier wordt beschreven in hoofdstuk 7. Deel B wordt afgesloten met 

conclusies die specifiek van toepassing zijn op TACt Regulier (hoofdstuk 8). 
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 Bij de TACt Plus-trainers is er voor gekozen deze vragen bij de terugkoppeling toe te voegen vanwege de organisatorische 

wijzigingen januari 2018 om een actueel beeld te hebben.  
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In deel C wordt de programma-integere uitvoering van TACt Plus beoordeeld. Hierbij wordt dezelfde 

structuur aangehouden als bij TACt Regulier: TACt Plus volgens de handleiding en beoordelingskader 

(hoofdstuk 9), beoordeling van de programma-integere uitvoering (hoofdstuk 10) en de context (hoofdstuk 

11), haalbaarheid veranderonderzoek (hoofdstuk 12) en conclusies met betrekking tot de programma-

integriteit va TACt Plus (hoofdstuk 13). 

In deel D worden in de discussie en algemene conclusies overkoepelende conclusies getrokken ten aanzien 

van de programma-integere uitvoering van beide interventies en de consequenties voor doorontwikkeling 

en onderzoek naar de doeltreffendheid en het effect in de toekomst (hoofdstuk 14).  
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Deel A Instroom, uitstroom, doelgroep 
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2 Instroom, doorstroom en uitstroom 

In dit hoofdstuk geven we eerst een beschrijving van de doelgroep van TACt. Vervolgens presenteren we de 

gegevens over de instroom: het aantal jongeren dat is aangemeld voor de leerstraf TACt, het aantal keer dat 

een TACt is geadviseerd en het aantal keer dat TACt is aangeboden door de officier van justitie of opgelegd 

door de rechter. Vervolgens gaan we in op de doorstroom en uitstroom van de leerstraf. We bespreken het 

aantal jongeren dat de leerstraf heeft afgerond en het aantal jongeren bij wie de leerstraf is afgebroken, en 

we geven de redenen voor uitval. De gegevens zijn gebaseerd op de registratiegegevens in KBPS en worden 

geduid en aangevuld op basis van interviews met de trainers, supervisoren, medewerkers van de RvdK, 

officieren van justitie en rechters. Waar mogelijk maken we in dit hoofdstuk een onderscheid naar TACt 

Regulier en TACt Plus.  

 

2.1 De doelgroep van TACt volgens de handleiding 

TACt is volgens de handleiding bedoeld voor jongeren die met jeugdstrafrecht in aanraking zijn gekomen, 

en één of meerdere delicten hebben gepleegd (met geweld en/of wapengebruik en/of waarbij sprake is van 

meldingen van gewelddadig gedrag), waarbij het volgende is geconstateerd: 

 een tekort aan interpersoonlijke, sociale en cognitieve vaardigheden; 

 een tekort aan impulscontrole; 

 een tekort op het gebied van moreel redeneren: een egocentrische, concrete
26

 en ‘primitieve’ 

manier van moreel redeneren. 

(Bron: Theoriehandleiding TACt Regulier, p5, Trainershandleiding TACt Regulier, p 7, Theoriehandleiding TACt Plus p 7, 

Trainershandleiding TACt Plus, p. 9) 

 

 In de handleidingen zijn vervolgens inclusiecriteria en contra-indicaties benoemd voor de doelgroep van 

TACt. Op basis van deze criteria worden de jongeren die in aanmerking komen voor TACt geïndiceerd. De 

doelgroep van TACt Regulier en TACt Plus verschilt volgens de handleiding op één criterium, namelijk: TACt 

Regulier is bedoeld voor jongeren met een IQ groter of gelijk aan 85 en TACt Plus is bestemd voor jongeren 

met een IQ tussen 50 en 85. Tevens beschrijft de handleiding hoe deze criteria op basis van het LIJ
27

 in kaart 

worden gebracht (zie 2.3 en tabel 2.2). Het LIJ vormt de basis voor het advies van de RvdK aan het OM of 

rechter voor het opleggen van een leerstraf (zie 2.3). 
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 Opvallend is dat in de handleidingen van TACt Plus ‘concrete manier van redeneren’ niet wordt genoemd.  
27

 Het LIJ, Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen, is een onderzoeksinstrument dat wordt gebruikt door de RvdK binnen de 

onderzoeken met aanleiding straf. Het LIJ is ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar die met politie en justitie in aanraking komen. Het 

LIJ berekent het recidiverisico en geeft een profiel van aanwezige beschermende en risicofactoren en eventuele zorgsignalen. Op basis 

daarvan kan worden bepaald welke strafrechtelijke aanpak en eventuele zorg de jongere nodig heeft. (Ministerie van Veiligheid en 

Justitie (2012) Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ), Leidraad in de keten. April 2012.) Het LIJ bestaat uit een aantal 

samenhangende selectie-instrumenten: instrument 1 Preselect Recidive (‘Preselectie’), instrument 2A (‘Selectie’) en instrument 2B 

(‘Uitgebreide selectie’). Voor instrument 1 is de hoeveelheid gevraagde informatie nog gering en gebaseerd op feiten uit het verleden 

(statische factoren). Voor instrument 2A en instrument 2B neemt de gevraagde informatie steeds meer toe. Afname van instrument 2B 

is nodig voor het goed indiceren van TACt. Het LIJ geeft op basis van de ingevoerde gegevens automatisch aan welke interventies 

mogelijk van toepassing zijn voor de jongere om het risico op recidive te verminderen. 
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2.2 Instroom TACt  

Uit het registratiesysteem KBPS van de RvdK blijkt dat in de onderzoeksperiode 1 april 2015 – 1 januari 

2018 in totaal 567 keer TACt is aangeboden door de officier van justitie of opgelegd door de rechter (verder: 

opgelegd) en vervolgens is aangemeld bij de RvdK en uitgezet door de coördinatoren taakstraffen
28

. We 

gebruiken hiervoor de term ingestroomd. Het betreft 370 keer een TACt Regulier en 197 keer een TACt 

Plus.  

 

Het aantal keer dat TACt per jaar is opgelegd, is afgenomen. Er is een afname van circa 25% tussen 2015 en 

2017.
2930

 Dit is een trend die ook zichtbaar is bij andere leerstraffen, mede als gevolg van een afname van 

het aantal strafzaken bij de RvdK.
31

 Daarnaast valt op dat de verhouding tussen TACt Regulier en TACt Plus 

over de jaren is gewijzigd. In 2015 was de verhouding ongeveer 75/25. In 2017 was dit 60/40. Een 

mogelijke verklaring is de toenemende aandacht voor de LVB-doelgroep in de jeugdstrafrechtketen en het 

in gebruik nemen van de SCIL, een screener voor LVB, door de RvdK. Hierdoor kan LVB beter worden 

gescreend en kunnen jongeren worden toegewezen aan een interventie specifiek voor de doelgroep.  

 

Tabel 2.1  Instroom TACt (1 april 2015 – 1 januari 2018) 

 Jaar van instroom Instroom TACt Instroom TACt Regulier Instroom TACt Plus 

2015 (1 april - 1 januari) 178 128 50 

2016 214 140 74 

2017 175 102 73 

Totaal 567 370 197 

Bron: KBPS  

 

Alvorens een jongere een TACt krijgt opgelegd en dus instroomt in de TACt-training, wordt een aantal 

stappen doorlopen: 

1 Als een jongere wordt verdacht van een strafbaar feit maakt de politie een proces verbaal 

minderjarigen op en wordt de uitkomst gegenereerd van de Preselect Recidive (kerndeel van het LIJ).  

2 a) Als een jongere volgens de uitkomst van het Preselect Recidive een midden of hoog algemeen 

recidiverisico heeft, start de RvdK een strafonderzoek. Dit gebeurt bij ernstige delicten altijd. Met 

behulp van het LIJ-instrument verzamelt de raadsonderzoeker van de RvdK gestructureerd 

informatie die wordt gebruikt binnen onderzoeken naar aanleiding van een strafbaar feit. Het LIJ 

                                                                          
28

 De cijfers voor instroom doorstroom en uitstroom zijn afkomstig van de RvdK. De RvdK ziet alleen wat er wordt aangemeld (instroom 

als taakstraf). De aanname is dat alles wat wordt aangeboden door de OvJ en de rechter ook bij de RvdK wordt aangemeld. 
29

 Voor deze berekening hebben we de aantallen van 2015 gecorrigeerd met een factor 4/3 om uit te komen op een geschat jaaraantal 

(237). Immers, in 2015 hebben we maar instroomcijfers voor 9 van de 12 maanden (1 april-31 januari). Vervolgens hebben we gekeken 

wat het (percentuele) verschil is met het aantal ingestroomde TACt leerstraffen in 2017.  
30

 Mogelijk zijn de cijfers uit 2015 een onderschatting zo licht een medewerker van de landelijk staforganisatie van de RvdK toe. TACt 

Regulier en TACt Plus kunnen vanaf 2015 worden opgelegd, naar verwachting zijn enkele trainingen geregistreerd onder de naam van 

hun ‘oude variant’: TACt Individueel.  
31

 Zie bijvoorbeeld Criminaliteit en rechtshandhaving 2016 p. 80 (https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202017-

12_2883_Volledige%20tekst_tcm28-283324.pdf). 

https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202017-12_2883_Volledige%20tekst_tcm28-283324.pdf
https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202017-12_2883_Volledige%20tekst_tcm28-283324.pdf
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geeft op basis van de ingevoerde informatie en de onderliggende risicotaxatie suggesties voor 

passende interventies en andere maatregelen. Aan de hand van de ingevulde gegevens van de 

raadsonderzoeker, gebaseerd op informatie van de jongere, ouders en de informant en het eigen 

professioneel oordeel, wordt duidelijk of en welke gedragsinterventie nodig en passend is. Op basis 

van de gegevens van de jeugdige kunnen meerdere interventies naar voren komen als suggestie. 

TACt is een van de interventies die als suggestie kan worden gegeven door het LIJ als de 

indicatiecriteria overeenkomen met het risicoprofiel van de jongere (zie tabel 2.2 welke gegevens 

precies worden meegenomen). 

b) De raadonderzoekers geven een advies aan het OM en de rechter voor een passende straf voor en 

zorg en begeleiding van de jongere. Voor de advisering van interventies en begeleiding gebruiken ze 

de suggesties uit het LIJ, de aanwezige beschermende en risicofactoren bij de jongere (dynamisch 

risicoprofiel), en de indicaties en contra-indicaties van de interventies. Bij voorkeur moeten de 

jongere en zijn ouders gemotiveerd zijn voor een gedragsinterventie. Als de motivatie ontbreekt, 

wordt het moeilijker om gedrag te veranderen. Een advies voor een gedragsinterventie komt tot 

stand in een multidisciplinair overleg met de gedragsdeskundige. In dit overleg wordt bepaald waar 

de problematiek ligt, of eventuele contra-indicaties een goede uitvoering van de training in de weg 

kunnen staan en welk strafadvies past. TACt kan onderdeel zijn van het advies.  

3 Het OM biedt - in het officiersmodel - de leerstraf TACt aan, of het OM neemt - in het rechtersmodel - 

de leerstraf TACt op in de strafeis. De rechter legt de leerstraf wel of niet op. 

 

Stap 1 gebeurt bij de politie en valt buiten de scope van dit onderzoek. Stap 2 speelt bij de RvdK en stap 3 bij 

het OM en de ZM. De uitkomsten van dit proces zijn op hoofdlijn weergegeven in figuur 2.1. In de 

onderzoeksperiode (1 april 2015 – 1 januari 2018) zijn 765 TACt-adviezen gegeven door de RvdK en 567 

TACt-leerstraffen opgelegd. In onderliggende paragrafen gaan we hier verder op in.  
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Figuur 2.1 Aantal TACt-adviezen en opgelegde TACt-leerstraffen (1 april 2015 – 1 januari 2018) 

 

 

Bron: KBPS 

 

2.3 TACt-advies RvdK 

Suggestie(s) door LIJ 

Zoals hierboven opgemerkt, gebruikt de raadsonderzoeker voor het advies aan het OM of de rechter de 

informatie uit het LIJ. Op basis van een set indicatoren wordt door het LIJ een suggestie gedaan voor één of 

(vaak) meerdere interventies. Deze suggestie(s) worden door de raadsonderzoeker overwogen voor het 

advies. De criteria die worden meegenomen in de suggestie(s) door het LIJ zijn weergegeven in tabel 2.2.  
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Tabel 2.2  Indicatiecriteria in handleiding en criteria die worden meegenomen in automatische suggestie door het LIJ 

Indicatiecriterium TACt  Criterium in LIJ volgens handleiding TACt  Criterium meegenomen in 

automatische suggestie TACt 

in LIJ 

IQ ≥ 85 (TACt Regulier) LIJ 2B vraag 7.1 domein school indien 

antwoord f dan op basis van vraag 1.6 school 

waar jongere staat ingeschreven of vraag 

1.4b laatst gevolgde opleiding  

Nee 

IQ >50 en <85 (TACt Plus) LIJ 2B vraag 7.1 domein school indien 

antwoord f dan op basis van vraag 1.6 school 

waar jongere staat ingeschreven of vraag 

1.4b laatst gevolgde opleiding  

Nee 

Algemeen recidiverisico midden of hoog 

en/of dynamisch risicoprofiel midden of 

hoog
32

(niet in handleiding, wel in LIJ) 

LIJ 2B ARR midden of hoog 

 

Ja; 

en/of DRP midden of hoog 

Een of meerdere delicten met geweld en/of 

wapengebruik en/of meldingen van 

gewelddadig gedrag  

LIJ 2B vraag 9.3 

 

Ja 

Antisociale attitude en gedrag  
LIJ 2B domein attitude midden of hoog  

Ja 

Agressief gedrag  
LIJ 2B domein agressie midden of hoog 

Ja 

Vaardigheidstekorten  
LIJ 2B domein vaardigheden midden of hoog 

Ja 

Boosheidscontrole in relatie tot 

recidiverisico  

LIJ items 10.2, 10.10 en 10.11 minimaal 1 

risicoscore  

Ja 

Bereidheid tot deelname Geen criterium in LIJ Nee 

 

 

Tabel 2.3  Contra-indicaties in handleiding en criteria die worden meegenomen in automatische suggestie door het LIJ 

Contra-indicaties TACt  Criterium in LIJ volgens handleiding  

TACt Regulier 

Criterium meegenomen in 

automatische suggestie 

TACt in LIJ 

Ontbreken van structuur in de vorm van 

vaste woon- of verblijfplaats en 

dagbesteding 

Geen criterium in LIJ Nee 

Ontbreken van een opvoeder of andere 

volwassene die de jongere kan stimuleren de 

training te volgen 

Geen criterium in LIJ Nee 

Jongere spreekt geen Nederlands Geen criterium in LIJ Nee 

Ernstige vormen van psychopathologie die 

een op een contact met trainer onmogelijk 

maken en/of leren in de weg staan 

LIJ 2B domein geestelijk gezondheid hoog 

 

Nee 

Sterk afhankelijk van alcohol en/of drugs LIJ 2B domein alcohol en druggebruik en 

gokken hoog 

Nee 

Eerder een TACt opgelegd of gevolgd Geen criterium in LIJ Nee 
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De criteria die zijn opgenomen in het LIJ verschillen op een aantal punten met de criteria uit de handleiding 

en de opvattingen van de professionals:  

 Niet alle criteria uit de handleiding zijn vertaald naar indicatiecriteria in het systeem.  

Zo is het criterium IQ niet meegenomen in de indicatiecriteria die zijn opgenomen in het LIJ. De 

indicatiecriteria in de handleiding zijn met uitzondering van de score op IQ dezelfde voor TACt 

Regulier en TACt Plus. Het LIJ maakt dan ook geen onderscheid tussen de Regulier- en Plus-variant 

van TACt. De raadsonderzoeker maakt zelf de afweging voor de variant van TACt op basis van de 

beschikbare informatie over het leervermogen van de jeugdige (op basis van gegevens met 

betrekking tot school). Deze praktijk is aangepast na de onderzoeksperiode in de release van LIJ in 

mei 2018. Door de opname van de SCIL in het LIJ wordt bij betreffende jongeren met een aanwijzing 

voor LVB een suggestie voor TACt Plus gegeven (en omgekeerd: als dit niet het geval is een suggestie 

voor TACt Regulier).  

Ook wordt in de suggestie van het LIJ de bereidheid tot deelname/ motivatie van de jongere niet 

meegenomen 

 Een ander verschil is dat het indicatiecriterium algemeen recidiverisico (ARR) midden of hoog in de 

LIJ-systematiek is uitgebreid met het criterium en/of dynamisch risicoprofiel (DRP) midden of hoog. 

In de handleiding staat de groep DRP midden of hoog niet aangemerkt. In de praktijk zal het aantal 

jongeren met ARR midden of hoog en/of DRP midden of hoog overigens nauwelijks groter zijn dan 

de groep ARR midden of hoog. Dit omdat in principe alleen zaken met een ARR midden of hoog 

leiden tot een strafonderzoek.  

 De contra-indicaties worden niet automatisch meegenomen in het LIJ voor de suggestie TACt. Wel 

worden deze in een scherm weergegeven bij de suggesties. Het is vervolgens aan de 

raadsonderzoeker om op basis van de aanwezige informatie in het dossier en de gesprekken met de 

jongere en ouders de contra-indicaties na te lopen en te checken of deze van toepassing zijn en een 

eventuele TACt-training in de weg kunnen zitten (zie ook stap 2b in paragraaf 2.2).  

 Het merendeel van de geïnterviewde raadsonderzoekers, gedragsdeskundigen, 

taakstrafcoördinatoren, trainers en supervisoren noemen als belangrijkste criterium voor het 

adviseren (en voor het goed kunnen uitvoeren) van TACt de aanwezigheid van problemen met 

betrekking tot boosheidscontrole. In een interview met het hoofd kwaliteitsbewaking van PI 

Research is bevestigd dat boosheidscontrole en tekorten in sociale vaardigheden aanwezig moeten 

zijn om een TACt goed uit te kunnen voeren. 

 

Er moet sprake zijn van een probleem met boosheidscontrole. Dit hoeft niet 

noodzakelijk in het delict aan de orde zijn geweest. Een delict met veel agressie 

hangt niet noodzakelijk samen met een probleem met boosheidscontrole (hoofd 

kwaliteitsbewaking).  
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Binnen de LIJ-systematiek wordt naar veel meer criteria gekeken. In de informatiebox (zie bijlage 3) 

worden de items over boosheidscontrole wel genoemd. Volgens het hoofd kwaliteitsbewaking is het 

van belang dat de raadsonderzoeker nagaat of de jongere in meerdere situaties problemen heeft 

met boosheidscontrole om dit criterium goed te beoordelen.  

 

Al met al betreffen de LIJ-suggestie(s) een ruimere groep dan de doelgroep waarvoor TACt volgens de 

handleiding en professionals bedoeld is, zoals ook de respondenten van de landelijke staforganisatie van de 

RvdK bevestigen. Immers, er kunnen meerdere interventies geschikt zijn op basis van het profiel van de 

jongere en contra-indicaties worden niet verdisconteerd. Dit biedt de raadsonderzoekers ruimte om per 

zaak een goede afweging te maken.  

 

Potentiële doelgroep 

De potentiële doelgroep is (theoretisch) af te leiden door te kijken naar de groep jongeren die voldoet aan 

de inclusiecriteria (de LIJ-indicaties), waarbij eventuele contra-indicaties een individuele training niet in de 

weg zitten. Op basis van KBPS valt dit niet af te leiden.  

 

Ook het aantal afgegeven TACt LIJ-indicaties valt op basis van KBPS niet te achterhalen. De RvdK heeft op 

basis van gegevens in KBPS daarom een grove benadering gemaakt van deze groep. Dit is gebeurd door 

zaken te selecteren waarbij jongeren voldoen aan de domeinscores van de inclusiecriteria
33

. Itemscores 

kunnen in de dataset niet worden achterhaald (wel handmatig zoals we later doen in het dossieronderzoek). 

Dat betekent dat deze groep groter is dan het daadwerkelijk aantal LIJ-suggesties, die immers naast 

domeinscores ook zijn gebaseerd op itemscores.  

 

Op basis van deze selectie blijkt dat de groep jongeren waarvoor de domeinscores voldoen aan die van TACt 

6011 jongeren omvat (tussen 1 april 2015 en 1 januari 2018).
3435

 Dat betreft dus beide varianten van TACt. 

Het aantal jongeren dat op basis van (alleen) de domeinscores van de criteria mogelijk in aanmerking komt 

voor TACt is ongeveer 10 keer groter dan het aantal jongeren dat instroomt (567 jongeren). Hier moet 

worden opgemerkt dat het aantal LIJ-suggesties kleiner is dan 6011 (want er is geen selectie op itemscores) 

en dat daarbij het LIJ een suggestie doet voor vaak meerdere interventies waaruit de raadsonderzoeker een 

keuze maakt op basis van de problematiek van de jongere die volgens hem het eerst dient te worden 

aangepakt. In hoofdstuk 4 gaan we verder in op de eigenschappen van de daadwerkelijk ingestroomde 

doelgroep en in welke mate deze voldoet aan de in- en exclusiecriteria van de interventie.  

 

                                                                          
33

 De selectie is gemaakt met gebruikmaking van ARR, DRP, domein attitude, agressie en vaardigheden. Wat ontbreekt, is daarbinnen 

de selectie op basis van itemscores.  
34

 Strikt genomen gaat het om het aantal zaken en niet om het aantal jongeren. Voor de leesbaarheid spreken we in het verdere 

verhaal over ‘jongeren’. 
35

 Voor de ingestroomde jongeren in het tweede kwartaal in 2015 hebben we ook gekeken naar de informatie in het LIJ uit begin 2015. 
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TACt-advies 

De RvdK adviseert vervolgens de rechter of officier van justitie ten aanzien van de op te leggen straf en 

gebruikt hierbij haar professionele oordeel gebaseerd op de suggesties uit het LIJ, de aanwezige 

beschermende en risicofactoren bij de jongere, en de indicaties en contra-indicaties van de interventies. 

Tussen 1 april 2015 en 1 januari 2018 is 765 keer een advies voor TACt afgegeven.
36

 Het betreft een advies 

voor TACt in het algemeen. Op basis van de registraties van de RvdK kan niet precies worden bepaald 

hoeveel van deze adviezen TACt Regulier of TACt Plus betreffen.
37

  

 

Bij 444 van deze adviezen TACt (58%) voldoet de jongere aan de TACt-domeinscores in het LIJ. Bij 321 (42%) 

is dit niet het geval en hebben raadsonderzoekers op basis van LIJ en hun professionele inschatting en de 

aanvullende informatie een advies voor TACt gegeven.  

 

Uit het dossieronderzoek blijken de volgende redenen om een TACt-advies te geven zonder dat deze 

voldoen aan de TACt-domeinscores (let op, het gaat hierbij om zaken waarin uiteindelijk een TACt is 

opgelegd
38

):  

 Het delictgedrag hangt samen met agressie en vaardigheidstekorten. 

 Er is aandacht voor agressieregulering nodig. 

 Leren omgaan met boosheid en impulsiviteit.  

 Het aanleren van vaardigheden. 

 De inschatting van de raadsonderzoeker van het algemene recidiverisico of dynamische risicoprofiel 

is hoger dan de ARR respectievelijk DRP-score in het LIJ. 

 Er is behoefte aan een leerstraf; er is geen vertrouwen dat de jongere dergelijke training doorloopt in 

vrijwillig kader of een werkstraf wordt niet passend gevonden.  

 

In de zaken in het dossieronderzoek waarin voorafgaand aan de TACt-oplegging geen TACt-advies is 

gegeven, wordt als onderbouwing voor het niet geven van een TACt-advies genoemd dat een leerstraf niet 

passend wordt gevonden en dat een individuele of groepsbehandeling in de GGZ meer geschikt is. 

 

De geïnterviewde raadsonderzoekers en gedragsdeskundigen geven aan dat er af en toe afgeweken wordt 

van de suggesties uit het LIJ, omdat het LIJ soms TACt niet aangeeft terwijl ze TACt zelf wel een goede 

mogelijkheid vindt in verband met bijvoorbeeld boosheidcontrole. Het LIJ neemt in een dergelijk geval altijd 

contact op met de coördinator taakstraffen en omschrijft waarom ze wel een advies geeft zonder dat het 

TACt-advies voortvloeit uit de criteria die zijn opgenomen in het LIJ. Andersom geven sommige 

respondenten aan de suggestie voor TACt niet over te nemen omdat ze inschatten dat TACt te licht is. De 

jongere heeft een langer traject nodig of de jongere heeft een andere behandeling nodig. Dit komt overeen 

                                                                          
36

 Voor de ingestroomde jongeren in het tweede kwartaal in 2015 hebben we ook gekeken of er begin 2015 een advies was afgegeven. 
37

 Het registratiesysteem biedt de mogelijkheid een onderscheid te maken tussen een advies voor TACt Regulier en TACt Plus. Echter, 

de indruk van de medewerkers van de landelijke staforganisatie en de onderzoekers op basis van de gegevens is dat er geen zuivere 

registratie plaatsvindt van welke variant het advies betreft.  
38

 Dossiers waarin geen TACt is opgelegd, zijn niet bekeken. 



 

DSP-groep RAPPORT ─ Training Agressie Controle TACt Regulier en TACt Plus 45 

met de redenen die naar voren kwamen uit het dossieronderzoek. Ook als jongeren in een instelling wonen 

en de persoonlijke problematiek een contra-indicatie is, wordt TACt niet geadviseerd, aldus de 

raadsonderzoekers en gedragsdeskundigen.  

 

2.4 TACt oplegging 

Tussen 1 april 2015 en 1 januari 2018 is in totaal 567 keer een TACt aangeboden door de officier van justitie 

of opgelegd door de rechter (figuur 4.1- instroom). Voor de leesbaarheid spreken we van ‘opgelegde 

trainingen’
39

. Kijken we naar de opgelegde TACt-trainingen, dan blijkt dat aan bijna driekwart van de 

opgelegde TACt-trainingen een TACt-raadsadvies ten grondslag ligt (417 van de 567). In 22% van de 

gevallen heeft het OM of de rechter TACt opgelegd zonder advies van de RvdK. In 5% was dit onbekend.
40 

 

In totaal is 765 keer een TACt-advies gegeven. In 417 gevallen heeft dit TACt-advies geleid tot een TACt- 

training (55%). In 348 gevallen - 348 – was dat niet het geval (45%). 

 

De informatie uit de interviews met de officieren van justitie en rechters geeft een ander beeld. In de 

interviews geven de officieren van justitie in algemene zin aan dat zij altijd het advies van de RvdK opvolgen. 

Daarbij valt op dat de respondenten dit in algemene zin noemen, conform de richtlijn. Zij benoemen dat 

alleen bij hoge uitzondering wordt afgeweken van het advies. Niet alle geïnterviewde OvJ’s hebben evenveel 

ervaring met het opleggen van TACt. De volgende redenen om af te wijken worden genoemd: 

 Als het aantal uur opgelegde straf niet overeen kan komen met de TACt-straf.  

 Als uit het onderzoek blijkt dat er meer aan de hand is met de jongere.  

 Als het delict te zwaar is of als er ook een maatregel wordt opgelegd waarin al veel aandacht voor 

begeleiding en behandeling is. 

Het komt ook voor dat volgens de geïnterviewde OvJ’s de RvdK geen passende leerstraf heeft geadviseerd 

en dat de officier denkt dat TACt geschikt is.  

 

De rechters die we hebben gesproken in dit onderzoek geven aan dat wanneer TACt wordt geadviseerd 

door de RvdK, zij zich aan dit advies houden. In de regio Breda is de RvdK bij iedere zitting aanwezig en past 

soms zelf het advies aan de laatste stand van zaken aan. Rechters geven wel aan dat als zij de leerstraf niet 

passend zouden vinden, bijvoorbeeld bij een te licht vergrijp, zij het advies van de RvdK niet overnemen. 

Maar dit komt weinig voor. 

We hebben raadsonderzoekers gevraagd naar mogelijke redenen waarom de RvdK-adviezen voor TACt niet 

worden opgevolgd. De meeste raadsonderzoekers geven aan geen terugkoppeling te krijgen over de 

opvolging van het advies en weinig zicht te hebben op redenen van niet opvolgen. Een paar geven aan via 

het systeem inzage in opvolging te hebben. De volgende redenen zijn genoemd door de raadsonderzoekers 

in de interviews: 

                                                                          
39

 Waarmee wordt bedoeld door de officier van justitie aangeboden of door de rechtere opgelegde trainingen. 
40

 In 122 van de 567 dossiers is door de RvdK een advies gegeven, maar luidde dit advies niet TACt (22%). Er zijn 28 dossiers waar 

volgens de registraties geen advies is gegeven (5%). 
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 Een advies wordt niet opgevolgd omdat een zaak lang is blijven liggen en er een nieuw incident is 

toegevoegd.  

 De proportionaliteit van de maatregel wijkt af (TACt is te licht of te zwaar bevonden voor het 

gepleegde delict). 

 De jongere wordt vrijgesproken.  

 Er wordt gekozen voor toezicht en begeleiding (hoewel toezicht en begeleiding en TACt elkaar niet 

uitsluiten en elkaar goed kunnen aanvullen). 

 

2.5 Doorstroom en uitstroom TACt  

In tabel 2.4 is het verloop van de 567 TACt-trainingen die zijn ingestroomd tussen 1 april 2015 en 1 januari 

2018 weergegeven. De peildatum voor uitstroom is 1 april 2018. Op dat moment zijn er nog 26 lopende 

trainingen.  

 

Tabel 2.4  Doorstroom van TACt trainingen (1 april 2015 – 1 januari 2018) 
  Totaal  TACt Regulier  TACt Plus 

Afgerond  541 356 185 

Loopt nog 26 14 12 

Totaal 567 370 197 

Bron: KBPS 

 

Tabel 2.5  Uitstroom van afgeronde TACt trainingen (1 april 2015 – 1 januari 2018) 

 Totaal  TACt Regulier  TACt Plus 

Geslaagd 436 289 147 

Voortijdig afgebroken, wel gestart 66 34 32 

Voortijdig afgebroken, niet gestart 39 33 6 

Totaal afgerond 541 356 185 

Bron: KBPS 

 

Uit tabellen 2.4 en 2.5 blijkt dat 95% van de trainingen is afgerond. Dat wil zeggen dat de training is 

doorlopen door de jongere en is afgesloten door de RvdK. Een op vijf trainingen wordt voortijdig afgebroken 

en terug gemeld aan de coördinator taakstraffen, of wordt niet opgestart. Voortijdig afgebroken wil zeggen 

dat TACt wel al opgestart was. In enkele gevallen is TACt afgebroken zonder dat er contact is geweest met 

de jongere. Wanneer we de niet opgestarte trainingen
41

 buiten beschouwing laten, is het percentage 

voortijdig afgebroken trainingen 13%. Dat percentage is gelijk aan het percentage van voortijdig afgebroken 

trainingen op basis van de registraties van Top Groep; in de registraties van Top Groep is het aantal 

trainingen dat uiteindelijk niet start niet meegenomen.
42

  

 

                                                                          
41

 In KBPS is deze categorie aangeduid als “Zonder cliëntcontact afgebroken”.  
42

 In de registraties van Top Groep is gekeken naar het aantal trainingen TACt Regulier dat is gestart en afgerond tussen 1 januari 2015 

en 1 juli 2017 en naar het aantal trainingen TACt Plus dat is afgerond tussen 1 januari 2016 en 1 april 2018.  
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Het afbreken van de TACt-training komt volgens de coördinatoren taakstraffen zeer weinig voor. In de 

interviews met de coördinatoren taakstraffen werden de volgende oorzaken benoemd voor het voortijdig 

afbreken van trainingen: het ontbreken van een netwerk bij de jongere waardoor onvoldoende 

ondersteuning is voor de jongere bij de TACt, het netwerk neemt de leerstraf niet serieus waardoor de 

jongere niet wordt gemotiveerd, de trainer slaagt er niet in de jongere voldoende te motiveren, de jongere 

heeft niet genoeg motivatie. Een directe reden voor uitstroom is dat een jongere niet komt opdagen, of 

regelmatig niet op tijd komt. Dit is dan meestal een motivatieprobleem. 

 

Ter verdere duiding hebben we ook gekeken naar de redenen voor uitval die staan geregistreerd bij Top 

Groep. In het registratiebestand van Top Groep worden bij de 47 afgebroken trainingen TACt Regulier (13% 

van de afgeronde trainingen) de volgende oorzaken genoemd: 'niet aan de regels houden' (22 keer), ‘niet 

gemotiveerd’ (3), ‘niet verschenen’ (3) en ‘delict recidive/crisissituatie’ (3), ‘niet haalbaar’ (1 keer) en ‘wegens 

ziekte’ (1 keer). Bij de overige 14 afgebroken trainingen is geen verdere toelichting gegeven. Bij de 30 

afgebroken trainingen TACt Plus worden de volgende oorzaken genoemd: ‘niet houden aan afspraken’ 

(afwezig bij meerdere bijeenkomsten, te laat komen, na waarschuwing niet komen) (10 keer), ‘niet 

gemotiveerd’ (6 keer), ‘werkt niet mee of onvoldoende inzet’ (5 keer), ‘voortijdig afgebroken of 

terugmelding niet nader gespecificeerd’ (4 keer), ‘meerdere malen weglopen’ (1 keer), ‘detentie’ (1 keer), 

‘verblijft niet meer in instelling’ (1 keer), ‘jongere niet leerbaar’ (1 keer). 

 

Het wisselen van TACt Regulier naar TACt Plus of andersom komt ook zeer weinig voor. Slecht één 

coördinator geeft aan dat dit een keer nodig was en in dit ene geval bleef de jongere dezelfde trainer 

houden omdat deze trainer voor beide TACt-trainingen bevoegd was. 

 

2.6 Samenvatting 

Het aantal jongeren dat een TACt-training heeft opgelegd gekregen tussen 1 april 2015 en 1 januari 2018, is 

567 (370 Regulier en 197 Plus). Het LIJ doet suggesties voor interventies op basis van inclusiecriteria. Het 

professionele oordeel van de raadsonderzoeker en de gedragsdeskundigen in het MDO zijn vervolgens 

bepalend voor het advies van een TACt-leerstraf. Zij bekijken naast de LIJ-suggestie ook de aanwezige 

beschermende en risicofactoren, bekijken waar de problematiek ligt die als eerste dient te worden 

aangepakt en of contra-indicaties een goede uitvoering van de training mogelijk in de weg zitten. In de 

onderzoeksperiode hebben zij 765 keer een advies voor een TACt-leerstraf afgegeven. Hierbij kan in het 

registratiesysteem KBPS geen onderscheid worden gemaakt tussen advies voor TACt Regulier en Plus. 

Hoewel OvJ’s en rechters benoemen dat zij doorgaans het advies van de RvdK opvolgen, is het aantal 

opgelegde TACt-leerstraffen na een TACt-advies lager: 417. Bovendien wordt 26% van de TACt opgelegd 

zonder advies van de RvdK of is dit advies onbekend. Het aantal keer dat het LIJ een suggestie voor TACt 

heeft afgegeven, is op basis van dit onderzoek niet te achterhalen. Een indicatie van de potentiële 

doelgroep op basis van (alleen) de domeinscores zorgt voor een ruimere selectie en overschatting. Het was 

niet mogelijk om in de extractie ook de itemscores mee te nemen. Het is dus niet mogelijk om een 

schatting te geven van de omvang van de potentiële doelgroep.  
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3 Kenmerken bereikte doelgroep 

In dit hoofdstuk bespreken we de kenmerken van de doelgroep van TACt en de mate waarin ze voldoen aan 

de indicatiecriteria en de contra-indicaties. We presenteren resultaten over de bereikte doelgroep. Ook 

geven we inzicht in de motivatie van de doelgroep. De gegevens zijn gebaseerd op de registraties en 

dossieronderzoek in KBPS en bij Top Groep. De resultaten uit de registraties en het dossieronderzoek 

worden geduid op basis van interviews met coördinatoren taakstraffen, trainers, management Top Groep en 

hoofd kwaliteitsbewaking. 

 

3.1 Achtergrondkenmerken bereikte doelgroep TACt 

Om inzicht te krijgen in de kenmerken van de bereikte doelgroep hebben we registratiegegevens bekeken 

en dossieronderzoek gedaan naar de deelnemers die zijn ingestroomd in de periode 1 april 2015 – 1 januari 

2018.  

 

Achtergrondkenmerken 

Op basis van de registraties in het LIJ in KBPS stellen we de volgende kenmerken vast van de deelnemers 

van TACt (567 trainingen ingestroomd 1 april 2015 – 1 januari 2018).  

 Gemiddelde leeftijd van jongeren bij het plegen van het delict is: 15,3 jaar (minimaal 12 maximaal 18). 

De gemiddelde leeftijden zijn voor de Regulier- en Plus-variant navenant hetzelfde. (Bij de start van 

TACt is één jongere 19).
43

 

 81% jongens, 19% meisjes. Voor Regulier en Plus is dit 82% en18% respectievelijk 80% en 20%.
 
 

 Het geboorteland van de jongeren is in 90% van de gevallen Nederland en in 2% de Nederlandse 

Antillen. Voor Regulier en Plus is dit 89% en2% respectievelijk 92% en 1%).
 
Overige landen komen 

minder vaak voor (1% of minder). Andere informatie over etniciteit wordt niet geregistreerd.
 
 

 

Omdat etniciteit gevolgen kan hebben voor de aansluiting van de interventie op de jongere hebben we 

geprobeerd om de etniciteit in kaart te brengen. In het registratiesysteem van de RvdK wordt etniciteit wel 

geregistreerd maar niet ontsloten. Dit geldt ook voor het geboorteland van de ouders. Deze informatie is 

nodig om de etniciteit te bepalen. We kunnen om die redenen geen uitspraken doen over de rol die 

etniciteit speelt bij de mate waarin trainingen worden afgebroken en bij de aansluiting van de interventie op 

de jongere. 

 

 

 

 

                                                                          
43

 Overigens is door de invoering van het adolescentenstrafrecht de leeftijdsgrens ‘tot 18’ minder hard. Binnen het 

adolescentenstrafrecht kunnen ook jongeren van 18-23 leerstraffen opgelegd krijgen. 
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3.2 Inclusiecriteria en contra-indicaties 

Tabel 3.1 Beoordeling criteria doelgroep 

Doelgroep Operationalisatie Conform 

handleiding 

Toelichting 

De bereikte doelgroep voldoet 

aan de criteria voor de beoogde 

doelgroep. 

De bereikte doelgroep voldoet aan de 

inclusiecriteria uit de handleiding. 

De bereikte doelgroep heeft geen van de 

contra-indicaties uit de handleiding.  

Bij de bereikte doelgroep is in elk geval 

sprake van vaardigheidstekorten met 

betrekking tot boosheidscontrole en een 

tekort van sociale vaardigheden.  

? 30% van de doelgroep voldoet aan 

alle inclusiecriteria en heeft geen 

van de contra-indicaties. 

Bij 80% van de doelgroep is sprake 

van tekorten in vaardigheden van 

boosheidscontrole en tekorten in 

sociale vaardigheden. 

Op basis van dossieronderzoek is het 

moeilijk te bepalen of genoemde 

contra-indicaties de training in de 

weg staan. 

 

Om in aanmerking te komen voor TACt moet een jongere volgens de handleiding voldoen aan de 

inclusiecriteria. Daarnaast gelden ook contra-indicaties die het inzetten van TACt juist kunnen afwijzen. Het 

is aan de raadsonderzoeker om uiteindelijk te bepalen of deze criteria en contra-indicaties een TACt-

training in de weg staan. Met het criterium IQ - of een benadering daarvan op basis van schoolniveau - wordt 

bepaald of jongeren geschikt zijn voor TACt Regulier of TACt Plus. 

 

Op basis van dossieronderzoek is voor een steekproef van 100 jongeren (uit de totale groep van 567) die 

een TACt-training zijn gestart in de onderzoeksperiode, nagegaan in welke mate zij voldoen aan de 

afzonderlijke in de handleiding genoemde inclusiecriteria.
44,45

 De uitkomsten zijn weergegeven in figuur 5.1. 

De contra-indicaties zijn in het figuur omgepoold en positief geformuleerd, zodat de balk in het figuur 

aangeeft hoeveel jongeren voldoen aan de afwezigheid van contra-indicaties. Bijvoorbeeld, 88 jongeren 

hebben wel structuur in de vorm van dagbesteding, 22 hebben dit niet. Het afwezig zijn van deze structuur 

is een contra-indicatie voor de training. Eén criterium is in het overzicht niet opgenomen: de bereidheid tot 

deelname. Deze wordt niet gemeten en hierover zijn geen registraties beschikbaar. We komen hierop terug 

in paragraaf 3.3. 

 

  

                                                                          
44

 De steekproef is een gestratificeerde steekproef en bestaat uit 50 jongeren die TACt Regulier hebben opgelegd gekregen (uit de 

groep van 370 met TACt Regulier) en 50 jongeren die TACt Plus hebben opgelegd gekregen (uit de groep van 197 met TACt Plus). Dit is 

gedaan om waar nodig een uitsplitsing te kunnen maken tussen de beide varianten van TACt. Uitkomsten zijn niet gewogen, d.w.z. 

iedere jongere in de steekproef telt even zwaar mee. 
45

 De onderzochte steekpoef (n=100) vormt een goede afspiegeling van de totale groep jongeren met een TACt (n=567). Dit stellen we 

vast op basis van een vergelijking van de achtergrondgegevens. De gemiddelde leeftijd bij de start van TACt voor de totale groep is 

15,3, in de steekproef is dit 15,3. De verdeling jongens en meisjes in de totale groep is 81% respectievelijk 19%. Voor de steekproef is 

dat 80% respectievelijk 20%. De verdeling van geboorteland van de jongeren in de totale groep is in 90% van de gevallen Nederland, in 

2% de Nederlandse Antillen (overige landen komen minder vaak voor). In de steekproef is dit in 83% van de gevallen Nederland, in 3% 

de Nederlandse Antillen. De resultaten van het dossieronderzoek zijn daarmee te generaliseren naar de hele groep. 
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Figuur 3.1  Mate waarin TACt-jongeren voldoen aan inclusiecriteria en contra-indicaties, 1 april 2015 - 1 januari 2018, 

n=100 

 

 

Wanneer we de individuele criteria afzonderlijk beschouwen, dan blijkt dat vooral de score op algemeen 

risico midden of hoog niet voor alle deelnemers van toepassing is. 84 van de 100 jongeren voldoet aan dit 

criterium.  

Eerder constateerden we dat de handleiding afwijkt van de criteria op basis waarvan het LIJ een suggestie 

voor TACt doet. Het LIJ heeft als criterium dat het algemene recidiverisico en/of het dynamisch risicoprofiel 
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midden of hoog is. Van de 16 jongeren met een laag recidiverisico, hebben drie jongeren een midden of 

hoog dynamisch risicoprofiel. Op basis van de criteria die in het LIJ gehanteerd worden, voldoen deze 

jongeren wel tot de doelgroep. Bij geen van de 16 jongeren viel de score ARR ‘net’ onder de categorie 

’midden’ (gemiddelde score: 4, de categorie ARR laag loopt van 1 tot en met 10). 15 van deze 16 jongeren 

scoren wél op risico boosheidscontrole. Vanuit de RNR-principes
46

 is toepassing van TACt bij jongeren met 

een lager recidiverisico niet aan te raden omdat de interventie dan te intensief is en niet aansluit bij het 

risicoprincipe. 

 

In totaal 87% van de 100 jongeren voldoet aan het criterium ‘risicoscore boosheidscontrole’ en 88% aan het 

criterium ‘gewelddadig delict’. Voor de andere indicatiecriteria voldoen meer dan 90% van de jongeren aan 

de afzonderlijke criteria. 

De contra-indicaties zijn in het dossieronderzoek geoperationaliseerd aan de hand van items in het LIJ en de 

toelichting in het dossier. Voor wat betreft de contra-indicaties ontbreekt bij 15 van de 100 jongeren een 

opvoeder of andere volwassene die de jongere kan stimuleren de training te volgen
47

. Daarnaast is het 

vooral de afwezigheid/aanwezigheid van ernstige vormen van psychopathologie die één-op-één contact 

met de trainer onmogelijk maken en/of dat het leren in de weg staat. Dit geldt bij 13 van de 100 

beschouwde jongeren. Voor de andere contra-indicaties is dit in minder zaken het geval. 

 

Figuur 3.2  Mate waarin TACt-jongeren voldoen aan IQ score*, voor Regulier en Plus inclusiecriteria en contra-

indicaties, 1 april 2015 - 1 januari 2018, n=100 

 

*Waar gegevens ontbraken hebben we IQ zo veel mogelijk benaderd/afgeleid op basis van score LVB, schoolniveau en opmerkingen 

van de raadsonderzoeker in het dossier van de RvdK. 

 

De keuze voor TACt Regulier of TACt Plus wordt gemaakt op basis van het IQ van de jongere. Van de 

jongeren in het dossieronderzoek die een TACt Regulier kregen, hebben 41 van de 50 jongeren een 

passend IQ (≥85). Voor TACt Plus geldt dat bij 35 van de 50 jongeren wel een indicatie is gevonden voor een 

IQ lager dan 85, ook aangeduid als LVB. Deze groep is passend voor TACt Plus. Uit dossiers en interviews 

met de raadsonderzoekers blijkt dat lang niet altijd een IQ bekend is. Het niveau van LVB wordt dan bepaald 

op basis van het niveau van onderwijs of op basis van het dossier: verwacht wordt dat de jongere meer tijd 

nodig heeft om zich iets eigen te maken.  

                                                                          
46

 Risk Need Responsivity (RNR); drie beginselen waaraan een interventie dient te voldoen om effectief te zijn: risicobeginsel, 

behoeftebeginsel, responsiviteitsbeginsel.  
47

 Dit is niet significant vaker het geval bij LVB-jongeren dan niet LVB-jongeren (47% respectievelijk 44%). 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TACt REGULIER

IQ ≥ 85 

TACt PLUS

50 < IQ < 85

ja nee



 

DSP-groep RAPPORT ─ Training Agressie Controle TACt Regulier en TACt Plus 52 

 

Figuur 3.3  Overall conclusie - mate waarin TACt-jongeren voldoen aan inclusiecriteria en contra-indicaties,  

1 april 2015 - 1 januari 2018, n=100 

 

 

Uit bovenstaande grafiek lezen we af dat bijna de helft van de onderzochte jongeren (46%) voldoet aan alle 

inclusiecriteria (inclusief passend IQ). Voor 35 % van de 100 jongeren zijn er een of meerdere contra-

indicaties die door de raadsonderzoeker in het MDO dienen te worden afgewogen. Worden ook de contra-

indicaties in acht genomen, dan behoort 30% van de jongeren tot de beoogde doelgroep op basis van de 

indicatiecriteria in de handleiding. Uit de interviews met hoofd kwaliteitsbewaking en Top Groep is bekend 

dat het voor een goede uitvoering van TACt vooral van belang is dat er sprake is van problemen met 

boosheidscontrole en een tekort aan vaardigheden. Dit is het geval bij 86% van de dossiers. Bij twee 

jongeren is dit niet bekend.  

 

Dat deze aantallen zo veel lager liggen dan voor de afzonderlijke inclusiecriteria (waarbij 84% of meer van de 

beschouwde jongeren voldoet), betekent dat er veel jongeren zijn die wel aan de meeste criteria voldoen, 

maar aan één of enkele criteria niet. Hoewel het percentage jongeren dat voldoet aan alle inclusie- en 

exclusiecriteria anders suggereert - namelijk maar 30% voldoet aan de criteria - is het dus niet zo dat de 

bereikte doelgroep helemaal niet aansluit bij de beoogde doelgroep. Zij voldoet niet aan één of enkele 

criteria. Merk op dat volgens de beschrijving in de handleiding (zie 2.2) de jongeren in de doelgroep aan alle 

indicatiecriteria dienen te voldoen, 

 

De coördinatoren taakstraffen vinden dat de jongeren meestal tot de doelgroep behoren. Bijna alle 

gesproken coördinatoren hebben vertrouwen in de suggestie uit het LIJ en benoemen dat de jongeren dan 

ook automatisch aan de criteria voor de doelgroep voldoen. Soms is de problematiek van de jongeren te 

zwaar. De TACt training is dan te ‘licht’ om de problematiek aan te pakken en is er eerder een behandeling 

voor agressieregulatie nodig. Het beoogde resultaat kan dan niet worden bereikt en de inzet van TACt is dan 

eigenlijk ‘zonde van de tijd’. Dit komt voor als blijkt dat er in de tussentijd (tussen voorval en voorkomen) 

veel is gebeurd met de jongere. Eén regio gaf aan dat jongeren soms net te licht zijn en nauwelijks agressie 

hebben. Dan richt TACt zich het meest op sociale vaardigheden of het praten over emoties en gaat het niet 

om agressietraining. 
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Uit het groepsinterview met trainers en de interviews met management en hoofd kwaliteitsbewaking blijkt 

dat in het merendeel van de gevallen de jongeren die instromen volgens hen behoren tot de doelgroep: er 

is sprake van problemen met boosheid/agressiecontrole en een tekort aan vaardigheden. Als TACt niet 

passend is, heeft dit volgens de respondenten vooral te maken met: 

 de afwezigheid van onderliggende problemen met boosheidscontrole  

 de aanwezigheid van een licht verstandelijke beperking bij TACt Regulier (TACt Plus zou dan beter 

passend zijn). Het uitvoeren van de module moreel redeneren (zie hoofdstuk 4) is dan moeilijk.  

 dat denkfouten niet ten grondslag liggen aan de problematiek. Ook als dit aan de orde is, is de 

module moreel redeneren moeilijk toe te passen. 

 

Door Top Groep is veel geïnvesteerd in het geven van voorlichting aan raadsonderzoekers over TACt. 

Volgens de trainers en supervisoren is de selectie van jongeren voor TACt door raadsonderzoekers niet altijd 

passend. Raadsonderzoekers hebben niet altijd een goed beeld voor wie TACt Regulier of TACt Plus geschikt 

is. Voorlichting is dus blijvend nodig, aldus Top Groep en PI Research. Zij benoemen beiden een goede 

indicatie als een van de bevorderende factoren voor het programma-integer uitvoeren van TACt.  

Ook trainers geven aan dat voor sommige jongeren TACt Regulier te moeilijk is en dat het soms voorkomt 

dat boosheidscontrole niet de oorzaak van de problematiek is of dat de problematiek te ernstig is om met 

een TACt aan te pakken.  

 

3.3 Motivatie 

Motivatie van de jongeren 

In de handleiding is als criterium opgenomen dat de jongeren bereid moeten zijn om mee te werken aan de 

TACt. Bereid om mee te werken betekent volgens de handleiding niet altijd dat de jongeren gemotiveerd 

moeten zijn, ze kunnen (en worden) tijdens de training verder gemotiveerd. Uit interviews met de 

coördinatoren taakstraf komen verschillende beelden naar voren over de bereidheid tot medewerking en 

motivatie van de jongeren. Een aantal coördinatoren geeft aan dat jongeren niet altijd meteen gemotiveerd 

zijn. De jongeren motiveren, zien zij als onderdeel van hun werk: ze zoeken, met de ouders erbij, naar 

mogelijkheden om de jongeren gemotiveerd te krijgen. Andere coördinatoren geven aan dat jongeren van 

te voren gemotiveerd horen te zijn, omdat zij er anders niet aan beginnen. Alle coördinatoren taakstraf 

geven aan dat de jongeren die starten met TACt voldoende gemotiveerd zijn. Ook geven de coördinatoren 

aan dat de TACt-trainers veel werk maken van het gemotiveerd houden van de jongeren. 

Gedragsdeskundigen van de RvdK geven aan dat het niet wenselijk is om te starten met TACt wanneer 

jongeren niet gemotiveerd zijn, bijvoorbeeld omdat ze in de ontkenningsfase zitten.  

 

Uit het groepsinterview met de trainers blijkt dat jongeren bereid moeten zijn om mee te werken aan de 

training, maar dat het motiveren en gemotiveerd houden van de jongeren ook de taak van de trainer is. 

Door aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren en situaties in het dagelijks leven van de jongeren, 

houd je de jongeren gemotiveerd, aldus de trainers.  
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Uit de registratiegegevens van Top Groep blijkt dat het ontbreken van motivatie of het onvoldoende kunnen 

motiveren van de jongeren de meest voorkomende oorzaken zijn van het voortijdig afbreken van de TACt 

Regulier. De meest voorkomende oorzaken van het voortijdig afbreken van TACt Plus zijn eveneens het 

ontbreken van motivatie van de jongeren of het niet mee willen werken. Uit de interviews met trainers blijkt 

dat een van de oorzaken daarvoor is dat jongeren geen goed beeld hebben van wat van hen wordt 

verwacht. Uit het terugkoppelinterview met Top Groep blijkt dat het vooral belangrijk is dat de coördinator 

taakstraf in de intake – en in een eerdere fase de raadsonderzoeker – jongeren goed informeert over wat 

TACt Regulier inhoudt, welke tijdsinvestering het omvat en vooral dat er ‘geoefend’ wordt. Het is van belang 

voor de bereidheid en motivatie van de jongeren dat de verwachtingen duidelijk zijn.  

 

In de handleiding wordt beschreven dat de trainers de motivatie van de jongeren in kaart moeten brengen. 

De motivatie van de jongeren wordt niet gemeten met een instrument tijdens TACt. Er is dus geen objectief 

criterium beschikbaar voor de motivatie.  

 

Motivatie van de ouders 

Over de noodzaak van motivatie van de ouders verschillen de meningen van de respondenten. De meeste 

gedragsdeskundigen vinden gemotiveerde ouders belangrijk. Zij benoemen ook dat ouders niet altijd 

gemotiveerd zijn of kunnen worden. Ze proberen ouders in het gesprek te motiveren, maar als dat niet lukt 

wil dat niet zeggen dat ze geen TACt adviseren. Meerdere respondenten merken op dat ouders die het wel 

goed vinden dat hun kind een TACt-leerstraf krijgt, niet altijd de steun willen of kunnen bieden tijdens de 

uitvoering van de leerstraf (ondersteuning bij huiswerk, brengen en halen, etc.). Ook alle coördinatoren 

taakstraf geven aan dat niet alle ouders altijd gemotiveerd zijn. Sommige ouders zijn ‘hulpverleningsmoe’ en 

kunnen het niet meer opbrengen om hun kind te ondersteunen.  

Een vergelijkbaar beeld is aanwezig bij de supervisoren en trainers. TACt Regulier is een leerstraf voor de 

jongeren en geen training voor de ouders. Als ouders niet gemotiveerd en betrokken genoeg zijn om de 

jongere te ondersteunen, dan mag dit geen invloed hebben op de voortgang van de leerstraf. Soms zijn 

ouders het niet eens met de leerstraf. De betrokkenheid van ouders is vooral van belang voor de 

generalisatie van het geleerde in het dagelijks leven. Wanneer ouders niet gemotiveerd zijn om de jongere 

te ondersteunen, kan dit ook een negatief effect hebben. Trainers merken op dat het relatief vaak voorkomt 

dat jongeren die een TACt – en in het bijzonder een TACt-Plus – opgelegd krijgen in een instelling verblijven. 

Er is dan geen betrokkenheid van ouders of die is moeilijker te verkrijgen. Ook voor het in kaart brengen van 

de motivatie van ouders worden geen instrumenten gebruikt.  

In hoofdstuk 5 en 11 gaan we verder in op de rol en betrokkenheid van ouders.  
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3.4 Samenvatting 

Bijna de helft van de bereikte doelgroep voldoet aan alle inclusiecriteria van de beoogde doelgroep die staan 

geformuleerd in de handleiding: 46%. De rest van de jongeren voldoet niet aan alle criteria. Aan de 

afzonderlijke criteria voldoet minimaal 84%. Een criterium waar vaak niet aan wordt voldaan, is het 

algemeen recidiverisico (dat is bij16% van de jongeren laag). Er is geen zicht op de mate waarin jongeren 

bereid zijn tot medewerking – dit is een inclusiecriterium. Er wordt in de TACt-training geen objectief 

criterium gebruikt om de motivatie van de jongere vast te stellen. Voor 35% van de jongeren zijn er een of 

meerdere contra-indicaties. De aanwezigheid van een contra-indicatie hoeft niet te betekenen dat TACt niet 

passend is. De raadsonderzoeker beoordeelt in het MDO of deze contra-indicaties de uitvoering van de 

training in de weg staan. Op basis van het dossieronderzoek is dus moeilijk te bepalen of de genoemde 

problematiek een contra-indicatie is of niet.  

 

In de praktijk wordt vooral gekeken naar inclusiecriteria die als kerncriteria benoemd zijn door hoofd 

kwaliteitsbewaking en de trainers: het hebben van problemen met boosheidscontrole en tekorten in sociale 

vaardigheden. 86% van de jongeren die TACt krijgen, voldoet aan de beide criteria.  

 

Aan het criterium IQ voldoet ongeveer een kwart van de jongeren niet. Dit criterium is het enige 

onderscheidende criterium tussen TACt Regulier en TACt Plus. Dit komt vaker voor bij jongeren die worden 

toegewezen aan TACt Plus (30%) dan aan TACt Regulier (18%). Dit betekent dat deze jongeren een niet 

passende training krijgen: jongeren die aan TACt Plus zijn toegewezen, hebben volgens het dossier geen 

aanwijzing voor een IQ tussen 50 en 85 en jongeren die aan TACt Regulier zijn toegewezen hebben wel een 

aanwijzing voor een IQ tussen 50 en 85. 

 

Er zijn op dit moment niet genoeg aanwijzingen om de programma-integriteit van de doelgroep te 

beoordelen. Er is onduidelijkheid over het gewicht dat aan de verschillende inclusiecriteria moet worden 

gegeven: tellen alle criteria even zwaar mee of moet er meer gewicht worden gegeven aan problemen met 

betrekking tot boosheidscontrole en tekorten in sociale vaardigheden? Ook kan op basis van het onderzoek 

niet worden bepaald of genoemde contra-indicaties de training in de weg staan en ontbreekt informatie 

over sommige criteria zoals de motivatie. 

 

 

  



 

DSP-groep RAPPORT ─ Training Agressie Controle TACt Regulier en TACt Plus 56 

Deel B TACt Regulier 
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4 Tact Regulier volgens de handleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we TACt Regulier zoals die in de programmahandleidingen
48

 is beschreven. De 

informatie uit de handleidingen is aangevuld met informatie uit het interview met het hoofd 

kwaliteitsbewaking.  

 

4.1 Doelen 

TACt Regulier heeft als doel jongeren die één of meerdere delicten hebben gepleegd, door middel van een 

intensieve training vaardigheden aan te leren om de kans op recidive te verminderen. TACt Regulier richt 

zich op drie risicofactoren voor agressief en antisociaal gedrag: (1) tekorten in sociale vaardigheden, (2) 

tekorten in boosheidscontrole en (3) antisociale attitude en denkfouten. Het doel van TACt Regulier is het 

niveau van functioneren van de jongeren op deze drie gebieden te verbeteren:  

 Verbeteren van sociale vaardigheden door hen vaardigheden aan te leren waarmee ze moeilijke 

situaties kunnen oplossen of een bepaald doel kunnen bereiken. 

 Verbeteren van de vaardigheden voor boosheidscontrole door cognitieve en sociale vaardigheden 

aan te leren en daardoor grip te krijgen op boosheid, en lastige situaties op een pro-sociale manier 

leren oplossen. 

 Niveau van moreel redeneren verhogen door antisociale opvattingen en denkfouten die antisociaal 

en agressief gedrag legitimeren uit te dagen en om te buigen. 

 

4.2 Onderbouwing en opbouw volgens de handleiding 

TACt Regulier bestaat uit drie modules: Sociale Vaardigheden, Boosheidscontrole en Moreel Redeneren.  

De theoretische achtergrond
49

 van TACt Regulier is geworteld in de leertheorieën (horen, zien, ervaren, 

feedback), en het model van Kohlberg (1969, in Spanjaar et al., 2014) over de morele ontwikkeling. De 

methoden die worden gehanteerd in de onderdelen Sociale Vaardigheden en Boosheidscontrole zijn 

gebaseerd op elementen uit verschillende (cognitief) gedragstherapeutische programma’s. De gebruikte 

technieken zijn gebaseerd op principes van de operante leertheorie, de sociale leertheorie, de sociale 

informatieverwerkingstheorie, het zelfmanagementmodel en de cognitieve leertheorie. De technieken die 

worden toegepast, zijn ontleend aan de van deze leertheorieën afgeleide (cognitieve) gedragstherapieën. 

 

  

                                                                          
48

 Zie voetnoot 5. 
49

 TACt regulier is gebaseerd op zowel de operante leertheorie, sociale leertheorie, zelfmanagementmodel (Kanfer 1975), als de 

cognitieve leertheorie en theorie van Kohlberg (1969) over morele ontwikkeling. 
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Bijeenkomsten en opbouw van de training 

De TACt Regulier bestaat uit de volgende bijeenkomsten: 

 

Tabel 4.1 Bijeenkomsten TACt Regulier 

 Bijeenkomst Aantal uur 

1 Intakegesprek en de delict bespreking + kosten-batenanalyse 2 uur 

2 24 Trainingsbijeenkomsten van 1 uur (8 x training Sociale Vaardigheden (SOVA),  

8 x Boosheidscontrole training (BCT) en 8 trainingen Moreel Redeneren (MR)) 

 

24 uur 

3 1 Ouderbijeenkomst 1 uur 

4  Tussenevaluatiegesprek en eindevaluatie (en invullen formulieren) 3 uur 

5  Huiswerk: 8 weken x 40 minuten 5 uur 

Totaal 35 uur 

 

De opbouw van de interventie per week is weergegeven in het volgende schema. 

 

Tabel 4.2 Opbouw interventie per week 

Week
 

Bijeenkomsten
 

 
Intakegesprek en delict bespreking

 

1
 

SOVA 1
 

BCT 1
 

MR 1
 

2
 

SOVA 2
 

BCT 2
 

MR 2
 

2/3
 

Bijeenkomst met ouders en jongere samen
 

3
 

SOVA 3
 

BCT 3
 

MR 3
 

4
 

SOVA 4
 

BCT 4
 

MR 4
 

5
 

SOVA 5
 

BCT 5
 

MR 5
 

4/5 Tussenevaluatie met jongere, ouders, coördinator taakstraffen en evt. hulpverlener
 

6 SOVA 6
 

BCT 6
 

MR 6
 

7 SOVA 7
 

BCT 7
 

MR 7
 

8 SOVA 8
 

BCT 8
 

MR 8
 

10/11 Eindevaluatie met jongere, ouders, coördinator taakstraffen en evt. hulpverlener
 

SOVA= sociale vaardigheidstraining, BCT= boosheidscontroletraining, MR=moreel redeneren 

Bron: Spanjaard et al. (2014), Trainershandleiding. 

 

Volgens het trainingsmodel wordt drie keer per week 1 uur getraind. In de handleiding wordt benoemd dat 

in de praktijk twee keer per week wordt getraind: één trainingsbijeenkomst SOVA van 60 minuten en één 

trainingsbijeenkomst waarin aansluitend BCT (55 minuten) en MR (50 minuten) met een pauze van 15 

minuten worden getraind. Het gaat dus om drie onderdelen die in twee bijeenkomsten per week worden 

getraind. In totaal zijn dit 20 bijeenkomsten.  

 

TACt regulier begint met de intake in week 0, die bestaat uit een intakegesprek met ouders, jongere, 

coördinator taakstraffen en een apart gesprek met de jongere. In dit gesprek vindt de delict bespreking en 

kosten-batenanalyse plaats. Doel van de intake is verheldering van de aanmeldingsreden. In deze 
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gesprekken spoort de trainer, met behulp van drie vragenlijsten (HID
50

, SIPI
51

 en VPV
52

 bij de jongere en de 

VPV ook bij de ouders) denkfouten, vaardigheidstekorten, relevante cognities en risicosituaties op (voor een 

beschrijving van de vragenlijsten verwijzen wij u naar hoofdstuk 8). Ook leert de jongere de consequenties 

van het delict. Op basis van de informatie uit de intake (de veranderwens van de jongere en de ouders) 

worden keuzes gemaakt voor de inhoud van de trainingen. TACt Regulier heeft een vaste opbouw: alle 

jongeren krijgen dezelfde vaardigheden en strategieën aangereikt. Wel worden, op basis van de 

vragenlijsten, individuele accenten aangebracht (het oefenen van sociale vaardigheden en de 

huiswerkopdrachten worden toegespitst op individuele situaties en het dagelijkse leven van de jongere).  

In de intake wordt een contract ondertekend door ouders en jongere. 

 

Per doel is een module ontwikkeld: Sociale Vaardighedentraining (SOVA), Boosheidscontroletraining (BCT) 

en Moreel Redeneren (MR). Deze zijn als volgt opgebouwd: 

1 De Sociale Vaardighedentraining maakt gebruik van de basistechnieken instrueren, mondeling, 

oefening en feedback. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de technieken transfertraining (om 

gedrag buiten de training in te zetten), huiswerkopdrachten (ook om toepassing in het dagelijkse 

leven te bevorderen) en discriminatietraining (om te leren in welke situaties de vaardigheden wel en 

niet in te zetten zijn en in welke situaties het inzetten van de vaardigheden gunstig is en in welke 

niet). Huiswerkopdrachten worden gebruikt om de transfer naar de dagelijkse situatie te 

ondersteunen. Het is de bedoeling dat de jongere 10 sociale vaardigheden leert/oefent. Er is keuze 

uit 15 vaardigheden. 

2 De boosheidscontroletraining maakt gebruik van het herkennen en onderscheiden van triggers en 

signalen van boosheid, ontspanningstechnieken, geheugensteuntjes, vooruitdenken, sociale 

vaardigheden en zelfevaluatie, de zogenaamde boosheidscontroleketen. Hier wordt een logboek 

gebruikt om te kunnen ingaan op actuele situaties. De training maakt gebruik van dezelfde 

technieken als de SOVA. 

3 Moreel Redeneren bestaat uit het beïnvloeden van cognities, de ‘denkfouten’, en het stimuleren van 

de morele ontwikkeling middels discussie over morele dilemma’s. Discussiëren aan de hand van 

morele dilemma’s is de techniek die wordt gebruikt ter stimulering van de morele ontwikkeling. Dit 

gebeurt in drie fases (bespreken en toelichten, stimuleren en bevestigen). Werkvormen die gebruikt 

worden zijn: normenmatrix, rechtbank, andere meningen en het interview. 

 

De drie modules worden vanaf week 1 tot en met week 8 twee maal per week getraind. Na week 2 vindt een 

bijeenkomst met ouders en jongere (samen) plaats en na week 4 of 5 vindt er een tussenevaluatie plaats. Na 

de laatste trainingsweek vindt er in week 10 of 11 een eindevaluatie plaats met de jongere, de ouders, de 

coördinator taakstraffen en eventueel andere betrokken hulpverleners.  

                                                                          
50

 HID: Hoe Ik Denk (vertaling van HIT: Effects of the EQUIP program on the moral judgement, cognitive distortions, and social skills of 

juvenile delinquents. 
51

 SIPI: Sociaal Information-Processing Interview is bedoeld om de vaardigheden voor boosheidscontrole te meten. 
52

 VPV: Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden is bedoeld om de interpersoonlijke vaardigheden (relationele en affectieve 

vaardigheden) en intra-persoonlijke vaardigheden van de jongere en ouders/verzorgers te meten. 
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Aan het einde ontvangen de coördinator Taakstraffen en de RvdK het formulier Eindrapportage, dat door 

zowel jongere als trainer is ingevuld en voorgelegd aan ouders en jongere. 

 

4.3 Kernelementen 

In de handleiding van TACt regulier worden de kernelementen niet als zodanig benoemd. Wel wordt een 

onderbouwing gegeven van de middelen en interventies die worden ingezet in de verschillende modules. 

Uit de handleidingen zijn door de onderzoekers de volgende kernelementen afgeleid. Deze kernelementen 

zijn bij de projectleider van PI Research getoetst. De elementen die ook door de projectleider van PI 

Research zijn benoemd, zijn hieronder vet weergegeven. De kernelementen vormen de basis voor het 

beoordelingskader. 

 

Kernelementen: 

 Duur en fasering van de training. De duur van de trainingen en de frequentie van de bijeenkomsten 

(3 x per week 1 uur) is zo gekozen om maximaal effect te bereiken. TACt regulier verloopt volgens 

een vaste opbouw per module. De training biedt ruimte aan maatwerk binnen de modules.  

 Responsiviteit (maatwerk). Op basis van de diagnostiek in de eerste bijeenkomst (aan de hand van 

verschillende instrumenten (HID, SIPI en VPV) worden individuele doelen voor de jongere opgesteld, 

en worden binnen de drie modules persoonlijke accenten aangebracht, die passen bij de individuele 

doelen en veranderwens van de jongere. Er vindt een tussenevaluatie plaats waarin doelen eventueel 

kunnen worden bijgesteld. 

 Didactische middelen. Om te zorgen dat het doel bereikt wordt, wordt getraind met drie 

verschillende modules die goed gestructureerd zijn en ruimte bieden voor persoonlijke invulling: 

SOVA, BCT en MR. Per module worden verschillende didactische middelen ingezet: oefenen met 

vaardigheden (SOVA), boosheidscontroleketen/zelfregulatieketen (boosheidscontrole) en 

discussie over morele dillema’s (moreel redeneren).  

 Netwerk en generalisatie. Betrokken ouders spelen een belangrijke beschermende rol bij criminele 

jongeren. Ouders worden daarom actief betrokken bij de interventie. Ouders worden betrokken om 

de jongere te steunen, te motiveren en om te zorgen voor generalisatie van het geleerde naar het 

dagelijks leven. Er worden huiswerk/ thuisopdrachten meegegeven en er wordt geoefend in de 

leefcontext. Indien van toepassing worden ook de hulpverlener of de gezinsvoogd betrokken. De 

coördinator Taakstraffen wordt geïnformeerd per email. 

 

In de handleidingen zijn deze elementen onderbouwd, geoperationaliseerd en praktisch uitgewerkt.  
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4.4 Context (uitvoerders en organisatie) 

Betrokken professionals: taken en eisen 

De verschillende professionals in de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van TACt 

Regulier zijn weergegeven in figuur 4.1. 

 

Figuur 4.1  Betrokken organisaties en professionals bij de uitvoering van TACt Regulier 

 

 

RvdK = Raad voor de Kinderbescherming, OM = Openbaar Ministerie, ZM = Zittende Magistratuur, CT = Coördinator Taakstraffen  
 

 

Bij de uitvoering van TACt Regulier hebben de betrokken professionals de volgende taken volgens de 

handleiding: 

 Trainer: traint en begeleidt de jongere, onderhoudt de contacten met ouders, (hulpverlenings-

netwerken), rapporteert aan de coördinator taakstraffen van de RvdK. 

 Supervisor: coördineert, organiseert en evalueert de trainingen. Geeft operationeel en functioneel 

leiding aan de trainers, is verantwoordelijk voor de toewijzing van jongeren aan trainers, is 

aanspreekpunt voor trainers, bewaakt de programma-integriteit. 

ZM 

Trainers ZZP Supervisors  

Top Groep 
Pi Research 

Hoofd Kwaliteit 

OM 

Landelijke RvdK 
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Gedragsdes

-kundigen 
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  (Aspirant)opleider: leidt de trainers op. 

 Hoofd kwaliteitsbewaking: landelijke sturing en supervisie. 

Eisen die aan de verschillende professionals worden gesteld in de handleiding zijn weergegeven in schema 4.2. 
 

 

Schema 4.1  Eisen aan de professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de TACt Regulier 

Professionals Eisen 

Trainer  Vooropleiding en ervaring: HBO-diploma bij voorkeur Sociaal Pedagogische Hulpverlening of 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, VOG, vaardigheden en kan gedragsmatig werken. 

 Opleiding: zesdaagse opleiding (afgerond met voldoendes) en uitvoeren van de eerste training met 

telefonisch coaching 

 Jaarlijkse bijscholing 

 Minimaal 2 volledige trainingen per jaar afronden 

 Deelname aan individuele - en groepssupervisie 

 Jaarlijkse beoordeling van video-opnames van 3 trainingsbijeenkomsten 

Supervisoren  Licentie als trainer TACt 

 Licentie als opleider TACt 

 Aantoonbare kennis kwaliteitshandleiding TACt Regulier (blijkt uit participatie kwaliteitsbijeenkomsten 

en consultaties 

 Beheersing van kwaliteitsbeoordeling 

 In staat schriftelijke terugkoppeling te geven aan hoofd kwaliteitsbewaking over programma-integriteit 

 Kunnen bijstellen van verbetertrajecten voor trainers 

 Actieve bijdrage leveren in bijeenkomsten supervisoren 

 Actieve bijdrage leveren in de kwaliteitsbewakingsbijeenkomsten 

(Aspirant) opleider  Licentie als trainer TACt 

 4 volledige trainingen TACt Regulier uitgevoerd 

 Dvd-opnames zijn door hoofd kwaliteitsbewaking als minimaal competent gescoord 

 Ervaring met training professionals en volgt eendaagse training train-de-trainer 

 Voert een volledige opleiding trainer tot TACt Regulier uit als co-opleider en neemt minimaal de helft 

van de opleidingsonderdelen voor zijn rekening. Beoordeling minimaal competent. 

 

Hoofd 

kwaliteitsbewaking 

Voor deze functie zijn geen eisen geformuleerd, maar wel taken: 

 Landelijke sturing en ondersteuning van de uitvoering  

 Supervisie  

 Consultatie aan opleiders en supervisoren 

 Voert programma-evaluaties uit 

 Brengt verslag uit van corrigerende maatregelen  

 Beheert systeem licenties 

 Onderhoudt curriculum  

 Bewaakt kwaliteitsproces  

 Onderhoudt contacten 
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Daarnaast spelen de volgende professionals een belangrijke rol in de keten: 

 Raadsonderzoeker: bekijkt met behulp van LIJ tijdens het multidisciplinaire overleg of de jongere in 

aanmerking komt voor TACt Regulier. 

 Coördinator taakstraffen: bewaakt het strafrechtelijke proces en spreekt de jongere aan op niet 

naleven van regels en afspraken. De coördinatoren taakstraf van de RvdK zijn verantwoordelijk voor 

de intake van de jongeren en de overdracht aan de uitvoerder. Daarnaast dienen ze aanwezig te zijn 

bij geselecteerde bijeenkomsten (waaronder de evaluatie). Ze voeren de casusregie over de leerstraf 

en volgen hiervoor het proces van de TACt Regulier training. 

 

In de handleiding worden de officier van Justitie en de rechter niet genoemd. Dit zijn de professionals die de 

leerstraf TACt opleggen aan jongeren.  

 

Bewaken programma-integriteit 

In de kwaliteitshandleiding staat beschreven dat de kwaliteitsbewaking bestaat zowel uit procedures die zijn 

gericht op de adequate uitvoering van het programma door competente trainers als op een voortgaand 

proces van beoordeling en bijsturing van de randvoorwaarden om de uitvoering van TACt Regulier op goede 

wijze in te bedden. Een belangrijk kwaliteitsaspect is dat de personen die TACt Regulier gaan uitvoeren, 

erkend dienen te zijn als TACt Regulier-trainer of daartoe in opleiding zijn. Om erkend te worden als TACt-

trainer dient de trainer te voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn voor het verkrijgen van een licentie, 

zoals een erkend Hbo-diploma, kan gedragsmatig en planmatig werken, beschikt over een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG).  

 

Naast deze basale eisen, zoals het opleidingsniveau of ervaring, wordt bij de selectie van trainers ook gelet 

op de uitstraling van een kandidaat, blijkt uit het interview met het management. Het is vooral belangrijk dat 

iemand over goede algemene trainingsvaardigheden beschikt. 

 

Om een licentie te behouden, wordt aan een aantal voorwaarden voldaan (bron: kwaliteitshandleiding): 

 Uitvoering TACt Regulier-trainingen: trainers moeten minimaal twee volledige trainingen per jaar 

afronden om hun licentie te behouden. 

 Jaarlijkse beoordeling: een jaar na afsluiting van het opleidingstraject is er een bijscholingsdag voor 

de trainers. Tijdens deze dag worden kennis en vaardigheden opgefrist, nieuwe ontwikkelingen 

besproken en nieuwe technieken geoefend. 

 Deelname aan individuele en groepssupervisie. De trainer heeft zes maal per jaar supervisie. Hiervan 

volgt de trainer minimaal vier keer individuele supervisie (waarvan minimaal één keer face to face en 

drie keer telefonisch plaatsvindt) en minimaal twee keer groepssupervisie. 

 Jaarlijkse beoordeling van video-opnames van drie trainingsbijeenkomsten. Trainers dienen minimaal 

drie dvd-opnames per jaar in te sturen voor beoordeling: van een trainingsbijeenkomst van sociale 

vaardigheid, een boosheidscontroletraining en een van moreel redeneren. Een supervisor/opleider 

beoordeelt de jaarlijkse dvd-opnames van drie trainingsbijeenkomsten van trainers. 
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4.5 Operationalisatie criteria beoordelingskader 

De programma-integere uitvoering van TACt Regulier wordt in deze procesevaluatie beoordeeld aan de 

hand van een beoordelingskader. Het kader bevat criteria waaraan bij de uitvoering van de interventie moet 

worden voldaan wil deze programma-integer zijn. Dit kader is opgesteld op basis van de handleidingen en 

teruggekoppeld aan het hoofd kwaliteitsbewaking. Kernelementen voor de uitvoering die door het hoofd 

kwaliteitsbewaking (twee respondenten, beiden ook opleider en supervisor) zijn benoemd als essentieel 

onderdeel van TACt Regulier, zijn in het schema vet weergegeven. Het zijn deze kernelementen waaraan 

(de uitvoering van) TACt Regulier minimaal dient te voldoen wil de interventie een TACt Regulier interventie 

‘zijn’. In het beoordelingskader zijn ook criteria toegevoegd over de context op basis van de eisen die aan de 

organisatie en de betrokken professionals zijn gesteld in de handleiding.  

 

Schema 4.2 Beoordelingskader: criteria en toelichting.  

Criteria beoordelingskader Toelichting 

Kernelementen  

Aangepaste duur en fasering  

 De training bestaat uit het voorgeschreven aantal 

sessies  

 De training bestaat uit 20 bijeenkomsten (8 

bijeenkomsten SOVA, 8 bijeenkomsten BCT met 

aansluitend MR, een intake, ouderbijeenkomst, 

tussenevaluatie en eindevaluatie) 

 De duur van de trainingsbijeenkomsten komt 

overeen met de voorgeschreven duur 

 De drie onderdelen duren gemiddeld een uur 

 De voorgeschreven fasering van de training 

wordt gevolgd 

 Elke training is opgebouwd uit 8 SOVA,  

8 BCT en 8 MR 

Responsiviteit (Maatwerk)  

 De voorgeschreven instrumenten worden 

afgenomen 

 De delictbespreking, kostenbatenanalyse, VPV, SIPI en 

HID worden afgenomen tijdens de intake 

 De VPV, SIPI en HID worden afgenomen tijdens de 

eindevaluatie 

 Er worden individuele doelen opgesteld  In het contract zijn individuele doelen van de jongere 

benoemd 

 Er worden binnen de standaard modules individuele 

accenten aangebracht  

 De oefeningen in de standaardmodules worden 

aangepast aan de situaties uit het dagelijks leven van de 

jongeren 

 Op basis van de individuele doelen van jongeren worden 

individuele accenten aangebracht 

 De afgenomen instrumenten worden gebruikt voor het 

aanbrengen van individuele accenten 

 Tijdens de intake wordt een contract ondertekend 

door jongere en ouders 

 Het ondertekend contract is in het digitale dossier van 

de jongeren beschikbaar.  

 De trainer zet interventies in om de motivatie van de 

jongere te verhogen 

 Trainers zetten didactische middelen in die aansluiten 

op het dagelijks leven van de jongeren om de motivatie 

te verhogen 

 Er vindt een tussenevaluatie plaats waarin eventueel 

doelen worden bijgesteld 

 Er heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden en er is 

een verslag gemaakt 
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Criteria beoordelingskader Toelichting 

Didactische middelen  

Sociale Vaardighedentraining (SOVA)  

 Sociale vaardigheden worden geoefend  De sociale vaardigheden worden tijdens de 

trainingsbijeenkomsten actief geoefend 

 De trainer zet de volgende didactische middelen in: 

instrueren, voordoen, oefening, feedback, transfer, 

discriminatietraining 

 De trainers gebruiken tijdens de trainingsbijeenkomsten 

de verschillende stappen zoals beschreven in de 

handleiding 

Boosheidscontroletraining (BCT)  

 Boosheidscontroleketen (zelfsturingsketen) wordt 

geoefend en toegepast 

 De trainers passen de zeven stappen in de 

boosheidscontroleketen actief toe in de 

trainingsbijeenkomsten  

Moreel Redeneren (MR)  

 Discussie van morele dillema’s  De morele dillema’s worden in drie fasen behandeld: 

bespreken en toelichten, stimuleren en bevestigen  

 De morele dillema’s sluiten aan bij de specifiek 

problemen van de jongeren. 

Netwerk en generalisatie  

 Huiswerk wordt opgegeven, gemaakt en besproken  Na elke trainingsbijeenkomst SOVA, BCT en MR wordt 

huiswerk opgegeven 

 Jongeren maken het huiswerk 

 Bij de start van elke trainingsbijeenkomst wordt het 

huiswerk besproken 

 De ouders worden betrokken op de 

voorgeschreven manier 

of een ander persoon in het netwerk 

 Ouders zijn minimaal aanwezig bij intake, 

ouderbijeenkomst, tussenevaluatie en eindevaluatie 

 Ouders worden tussentijds zoveel mogelijk op de 

hoogte gehouden 

 Ouders ondersteunen de jongeren bij op afspraken 

komen, ondersteunen bij generalisatie naar de praktijk  

 De trainer heeft overleg met coördinator 

taakstraffen en betrekt gezingsvoogd of andere 

hulpverleners indien van toepassing 

 Coördinatoren Taakstraf zijn aanwezig bij de intake, 

tussenevaluatie en eindevaluatie 

 Coördinatoren Taakstraf worden tussentijds op de 

hoogte gehouden door de trainer 

 Trainers informeren en onderhouden contact met 

eventuele andere betrokken hulpverleners. Andere 

betrokken hulpverleners worden uitgenodigd voor de 

tussen- en eindevaluatie  

Context (uitvoerders en organisatie)  

 De trainers voldoen aan eisen voor opleiding, 

certificering en supervisie 

Zie eisen in 4.4 

 Supervisoren en opleiders voldoen aan de eisen voor 

opleiding, certificering en supervisie 

Zie eisen in 4.4 

 De programma-integriteit wordt bewaakt conform 

de handleiding  

 Telefonische coaching, supervisie en bijscholing wordt 

georganiseerd 

 Er vindt een jaarlijkse beoordeling van de trainers plaats 

op basis van video-monitoring (drie video-opnames) 

 De opleiding vindt plaats conform de handleiding   Het protocol voor opleiding wordt stapsgewijs 

doorlopen en alle belangrijke elementen worden 

geoefend 
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Criteria beoordelingskader Toelichting 

 De samenwerking met de ketenpartners verloopt 

goed 

 De ketenpartners zijn tevreden over de samenwerking 

 Er is regelmatig contact tussen de 

samenwerkingspartners op vooraf gezette tijden. De 

ketenpartners weten elkaar goed te vinden 

 

Bij het kernelement ‘betrokkenheid van ouders’ merken we op dat beide hoofden kwaliteitsbewaking 

benoemden dat dit een belangrijk kernelement is, maar dat dit niet noodzakelijk de ouders hoeven te zijn. 

De kern is dat er een persoon is in de omgeving van de jongere die kan ondersteunen bij het huiswerk en 

het oefenen in het dagelijks leven.  

  



 

DSP-groep RAPPORT ─ Training Agressie Controle TACt Regulier en TACt Plus 67 

5 Uitvoering van de kernelementen 

In dit hoofdstuk beschrijven we of de kernelementen van TACt Regulier worden uitgevoerd zoals 

beschreven is in de verschillende handleidingen van de interventie, en wat de oorzaken zijn voor eventuele 

afwijkingen. Dit doen we aan de hand van het beoordelingskader. Ons oordeel vormen we op basis van 

registratiegegevens en dossieronderzoek bij de uitvoerders, de observaties, de groepsinterviews met 

trainers, de terugkoppeling onder trainers met behulp van de digitale vragenlijst en aanvullende interviews, 

de (terug)koppelinterviews met Top Groep en hoofd kwaliteitsbewaking bij PI Research. We geven per 

criterium een beoordeling zoals beschreven in hoofdstuk 3 en lichten vervolgens de beoordeling toe.  

 

5.1 Duur en fasering 

Tabel 5.1  Beoordeling kernelement ‘duur en fasering’ 

Kernelement Operationalisatie Conform 

handleiding 

Toelichting 

Duur en fasering De training bestaat uit 20 

bijeenkomsten  

+ 298 van de 321 TACt Regulier (93%) zijn afgerond 

in 20 bijeenkomsten 

 Trainingsbijeenkomsten = 

voorgestelde duur  

(gemiddeld 1 uur) 

+ Uit de interviews blijkt dat de bijeenkomsten 

gemiddeld een uur duren. De duur in de 

handleiding is een richtlijn. Maatwerk is mogelijk 

 Voorgeschreven fasering wordt 

gevolgd (8 SOVA, 8 BCT, 8 MR) 

+/- 73 % van de trainers heeft een score van 8 of 

meer op een 10-puntsschaal voor toepassing van 

de fasering (M =8.6, SD= 1,2), n=11 

Totaal oordeel  +/- Programma-integriteit duur en fasering is 

goed 

 

Aantal trainingsbijeenkomsten 

Uit de analyse van de registratiegegevens van Top Groep blijkt dat in totaal 368 keer een TACt Regulier is 

gestart en afgerond tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2017. 47 trainingen (13%) zijn voortijdig afgebroken.  

321 TACt-trajecten zijn regulier afgerond. Het aantal bijeenkomsten in die trainingen komt in de meeste 

gevallen overeen met de voorgeschreven 20 bijeenkomsten (zie tabel 5.2). 

 

Tabel 5.2 Aantal bijeenkomsten per opgestarte en regulier afgeronde TACt Regulier tussen 1 januari 2015 en 1 juli 

2017 (n=321) 

Aantal bijeenkomsten Aantal trainingen TACt Regulier Percentage 

< 20 19 6% 

20 298 93% 

21 of meer 3 1% 

Bron: Registratie Top Groep 

 

Uit het groepsinterview met trainers en de terugkoppelinterviews blijkt dat bij uitzondering wordt 

afgeweken van het aantal bijeenkomsten. In een enkel geval vindt een extra bijeenkomst plaats of worden 
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twee bijeenkomsten vanwege pragmatische redenen gecombineerd. Uit de interviews blijkt ook dat het 

voorgeschreven aantal bijeenkomsten noodzakelijk is om aan de uren die voor de leerstraf staan te voldoen. 

Afwijkingen kunnen dus alleen in overleg met de coördinatoren taakstraf plaatsvinden.  

 

Duur van de trainingen 

Uit het groepsinterview met de trainers komt naar voren dat de bijeenkomsten gemiddeld een uur duren. Bij 

sommige jongeren en sommige bijeenkomsten hebben trainers iets meer tijd nodig en bij sommige iets 

minder. Dit wordt in het terugkoppelinterview met hoofd kwaliteitsbewaking beaamd. In de handleiding is 

uitgegaan van wat nodig is om de modules goed uit te voeren. Afhankelijk van de jongere kan een 

bijeenkomst iets korter of langer duren. Belangrijk is dat de onderdelen van de bijeenkomst zijn uitgevoerd, 

en dat aangesloten wordt bij de mogelijkheden van de jongere.  

 

Fasering 

In de schriftelijke vragenlijst (zie bijlage 4) scoren de trainers gemiddeld 8.5 (SD=1.2) op een schaal van 10 

op de stelling over ‘Ik houd me aan de voorgeschreven fasering (8x SOVA, 8x BCT, 8X MR) van TACt Regulier’. 

(zie bijlage 4 voor de tabel met uitkomsten van alle stellingen). Dit betekent dat de trainers gemiddeld de 

voorgeschreven fasering toepassen. Drie van de elf trainers geven een score van zeven. Uit het 

groepsinterview en de toelichting in de digitale vragenlijst blijkt dat sommige trainers afwijken door een 

extra bijeenkomst SOVA of BCT te geven en dit dan te compenseren met een bijeenkomst MR minder. De 

keuze om een extra bijeenkomst SOVA of BCT te geven is dan op basis van de vaststelling dat jongeren nog 

extra oefening van een vaardigheid nodig hebben. Bij sommige jongeren is Moreel Redeneren te moeilijk of 

minder passend. Ook benoemt een trainer dat de onderdelen die in Moreel Redeneren worden geoefend 

ook aan bod komen bij het bespreken van de logboeken uit de BCT. Hierin maken jongeren ook vaak 

denkfouten, aldus de trainer. Trainers die afwijken, benoemen dat ze daarmee beter willen aansluiten bij de 

behoeften van de jongeren.  

 

Moreel Redeneren is een ‘talig’ onderdeel van de training. Er wordt weinig geoefend. Dit past 

niet bij alle jongeren.(trainer) 

Behoefte en leerdoelen van de cliënt, als een cliënt geen moeite heeft met moreel redeneren 

maar wel met de BCT zal ik daar meer aandacht aanbesteden om zo ook de aandacht van de 

jongere erbij te houden.(trainer) 

 

De trainers bepalen de behoefte echter niet op basis van een instrument. Uit het terugkoppelinterview met 

hoofd kwaliteitsbewaking blijkt dat afwijken van de fasering in overleg met de coördinator taakstraf, maar 

ook in overleg met de supervisor moet. Het kan zijn dat een onderdeel meer oefening nodig heeft of dat 

Moreel Redeneren te moeilijk is voor de jongeren. Het is voor het programma-integer uitvoeren van TACt 

noodzakelijk dat de drie modules worden uitgevoerd. Als bij een jongere wordt afgeweken in overleg met de 

supervisor, dan moet in de registratie worden vastgelegd dat het niet om een TACt-training gaat. Deze 
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training kan dan niet worden meegenomen in eventueel effectonderzoek. Uit de interviews met de trainers 

en Top Groep blijkt dat die registratie niet gebeurt. Ook blijkt dat trainers niet altijd afwijkingen doorspreken 

met de supervisor. Zij nemen bij afwijkingen wel contact op met de coördinator taakstraffen.  

In de vragenlijst hebben meerdere trainers benoemd een voorkeur te hebben voor een meer flexibele 

indeling van het aantal bijeenkomsten per module – met een voorgeschreven minimum en een totaal 

aantal bijeenkomsten. Op basis van de behoeften en de specifieke tekorten van de jongere kan dan meer 

maatwerk worden geleverd. Dit sluit aan bij het kernelement responsiviteit (zie 5.2). De trainers die dit 

benoemen, pleiten vooral voor meer bijeenkomsten SOVA en BCT en minder MR.  

  

5.2 Responsiviteit 

Tabel 5.3  Beoordeling kernelement responsiviteit 

Kernelement Operationalisatie Conform 

hand-

leiding 

Toelichting 

Responsiviteit De voorgeschreven 

instrumenten worden 

afgenomen 

+/- In 90% van de 321 TACt Regulier trainingen vullen jongeren 

voor- en na de HID en VPV in. 

De SIPI wordt niet afgenomen in overleg met ontwikkelaar 

In 70 % van de 321 TACt Regulier trainingen vullen ouders 

voor en na de training de VPV in.  

 In het contract zijn 

individuele doelen van 

de jongere benoemd 

+ In 80% van de 50 dossiers staan individuele doelen van de 

jongere beschreven in de aanwezige contracten. 

 Individuele accenten 

worden aangebracht in 

de standaardmodules 

+/- Alle trainers geven een score van 8 of hoger aan de stelling 

over individuele accenten aanbrengen (M=8,6, SD=0,8, n=11). 

Uit de observaties (n=10) en de supervisieverslagen (n=24) 

blijkt dat individuele accenten worden aangebracht, maar dat 

die ook aandachtspunt zijn.  

 Er is een contract 

ondertekend door 

jongere en ouders 

+/- In 78% van de 50 onderzochte dossiers is het contract 

aanwezig in het digitale dossier. 

Gemiddeld scoren de trainers het laten ondertekenen van het 

contract met een 9,0 (SD11,8, n=11). 

 De trainer zet 

interventies in om de 

motivatie van jongere te 

verhogen 

? De trainers zetten interventies in die aansluiten bij de 

kenmerken van de jongere om de motivatie te verhogen 

(groepsinterview, en terugkoppelinterview). 

Uit de observaties blijkt dat het merendeel van de jongeren 

gemotiveerd mee doet en dat er geen interventies nodig zijn. 

13% van de afgeronde trainingen zijn voortijdig gestopt. Bij 

een groot deel van de afgebroken trajecten is onvoldoende 

motivatie een reden voor uitval.  

 Er vindt een 

tussenevaluatie plaats  

+ In 92% van de 50 onderzochte dossiers is een tussenevaluatie 

opgeslagen.  

Totaal oordeel responsiviteit +/- Responsiviteit is voor verbetering vatbaar 
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Uit het groepsinterview met de trainers blijkt in algemene zin dat de trainers responsiviteit belangrijk 

vinden. Zij sluiten bij de uitvoering van de drie modules aan bij de dagelijkse situatie en leefwereld van de 

jongeren. De TACt-training moet zoveel mogelijk aansluiten bij de problematiek met betrekking tot sociale 

vaardigheden, en de mogelijkheden en behoeften van de jongere. De trainers geven aan dat de training 

TACt een gestructureerde training is, die ook ruimte biedt voor maatwerk binnen de modules. Dit wordt 

door het hoofd kwaliteitsbewaking bevestigd. Binnen de modules worden afhankelijk van de doelen en 

behoeften van de jongere, individuele accenten aangebracht. De oefenstof wordt door trainers toegepast 

op concrete situaties uit het leven van de jongere. 

 

Afname vragenlijsten 

In de intake worden volgens de trainers de instrumenten afgenomen die zijn voorgeschreven met 

uitzondering van de SIPI
53

, zo blijkt uit het interview met de trainers. De instrumenten (delict bespreking, 

HID en VPV) dienen volgens de handleiding als input voor de training. De HID en VPV worden in mindere 

mate gebruikt als input, aldus de trainers, en worden in elk geval niet gebruikt voor de individuele evaluatie 

van de training. Ze worden niet gebruikt om te onderzoeken of de jongere vooruitgang heeft geboekt. Uit 

het dossieronderzoek blijkt dat HID en VPV bijna altijd worden afgenomen.  

 

De VPV wordt in mindere mate door ouders ingevuld. De belangrijkste reden is dat ouders niet betrokken 

zijn (zie 5.4). Andere redenen zijn dat ouders de vragenlijst niet retourneren of dat zij de taal onvoldoende 

machtig zijn.  

 

Individuele doelen en individuele accenten 

In bijna alle dossiers staan de individuele doelen van de jongeren in het contract vermeld als een contract 

aanwezig is. In 12 dossiers (22%) is geen contract aanwezig en zijn dus geen individuele doelen bekend. Het 

aantal doelen per jongere loopt uiteen van één tot drie. In sommige gevallen zijn dit letterlijk de doelen van 

TACt en in andere gevallen zijn ze geïndividualiseerd. Hieronder een overzicht van een aantal 

veelvoorkomende doelen: 

 Verbeteren sociale vaardigheden en omgaan met omstandigheden (8 keer). 

 Verbeteren van boosheidscontrole: leren omgaan met agressie en/of boosheid (16 keer) en minder 

impulsief zijn (10 keer). 

 Leren controle te krijgen en te houden (eigen grenzen en grenzen van anderen) (10 keer). 

 Leren omgaan met gezag en emoties (8 keer). 

In negen contracten wordt verwezen naar de raadsrapportage of het LIJ voor de doelen.  

 

Uit de toelichting in de vragenlijst en de interviews met trainers blijkt dat de doelen en de modules in TACt 

vastliggen, maar dat het vooral gaat om het aanbrengen van individuele accenten. Dit in tegenstelling tot 

                                                                          
53

 Meer informatie over SIPI in hoofdstuk 8. 
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bijvoorbeeld de training Tools4U - meerdere TACt-trainers geven ook deze training - waar de training wordt 

ingericht op basis van de individuele doelen van de jongeren.  

 

Motivatie van de jongeren 

In de handleiding wordt beschreven dat de motivatie van de jongeren op meerdere momenten wordt 

gepeild. Dit wordt niet vastgelegd met een instrument en wordt niet geregistreerd. In de interviews wordt 

benoemd dat de trainers oefeningen en situaties inzetten die aansluiten bij de kenmerken van de jongeren 

en dat de motivatie verhoogt. In de observaties deden de jongeren gemotiveerd mee en zijn geen 

specifieke interventies voor het verhogen van de motivatie geobserveerd. Op basis van het beschikbare 

materiaal is het niet mogelijk om dit criterium goed te beoordelen.  

 

Contract 

In 78% van de onderzochte dossiers is het ondertekende contract aanwezig (39). Het is niet bekend hoeveel 

contracten door ouders en jongeren zijn ondertekend. Uit de vragenlijst voor trainers blijkt dat de 

gemiddelde score voor het laten ondertekenen van een contract 8.9 (SD=1.9) is. Eén trainer heeft een score 

lager dan 6. In de toelichting geven trainers aan dat het contract niet altijd door jongeren en ouders 

ondertekend is wanneer ouders niet betrokken zijn. In het terugkoppelinterview licht Top Groep toe dat de 

jongeren het contract tekenen voor waar ze aan gaan werken én voor toestemming van video-opnames. 

Het is niet bij alle jongeren wenselijk om in de eerste bijeenkomst toestemming te vragen voor het maken 

van video-opnames, aldus de respondent. 

 

Tussenevaluatie 

De tussenevaluatie is in 92% van de dossiers opgeslagen. Uit het groepsinterview met de trainers, de 

interviews met Top Groep en de coördinatoren taakstraf blijkt dat de tussenevaluatie altijd plaatsvindt. Dat 

de tussenevaluatie niet in het digitale dossier is opgeslagen, lijkt eerder een registratieprobleem. Door Top 

Groep wordt strikt gestuurd en gecontroleerd op het aanleveren van alle documenten. Als de registratie niet 

volledig is, dan vindt geen vergoeding van de training plaats. Een deel van de coördinatoren taakstraf vindt 

dat de tussenevaluatie vrij laat in de training plaatsvindt. Bijstelling van de doelen is dan vaak niet meer 

mogelijk, mocht dat nodig zijn.  
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5.3 Didactische middelen 

5.3.1 Sociale vaardighedentraining 

Tabel 5.4  Beoordeling kernelementen module Sociale vaardigheidstraining 

Kernelement Operationalisatie Conform 

handleiding 

Toelichting 

Didactische 

middelen 

Sociale vaardigheden 

worden geoefend 

+ In 319 van de 321 trainingen is een beoordeling gegeven van het 

resultaat van meerdere sociale vaardigheden in de eindrapportage.  

Uit de 24 beoordelingsverslagen van de trainers blijkt dat alle 

trainers sociale vaardigheden oefenen. Uit de analyse van 3 

videobanden SOVA blijkt dat sociale vaardigheden worden 

geoefend. 

 Inzetten van didactische 

middelen: instrueren, 

voordoen, oefening, 

feedback, transfer, 

discriminatietraining 

+/- Uit de jaarlijkse beoordelingsverslagen blijkt dat in 5 van de 10 

verslagen didactische middelen als sterk punt zijn benoemd. Bij één 

trainer zijn aandachtpunten over het didactische middel SOVA 

(vooral oefenen) benoemd. 

De score voor didactische middelen SOVA in de vragenlijst is 

gemiddeld 9,3 (SD=1,05, n=11). 91% van de trainers geven een 

score boven de 8. 

Uit interviews blijkt dat de didactische middelen worden toegepast. 

Totaal oordeel Sociale vaardigheden + De programma-integriteit van Sociale vaardigheden 

is goed 

 

Oefenen van sociale vaardigheden 

Uit het groepsinterview met de trainers en de ingevulde vragenlijsten blijkt dat bij de meeste trainingen de 

sociale vaardigheden worden geoefend. Dit leiden we ook af uit het registratiebestand van alle trainingen. In 

het registratiebestand worden de scores die jongeren en trainers in de eindrapportage geven over het 

resultaat van de tien sociale vaardigheden uit de handleiding op een driepuntschaal
54

 vastgelegd. Als een 

sociale vaardigheid niet aan bod is gekomen, wordt een nul geregistreerd. Bij 319 van de 321 trainingen
55

 is 

een beoordeling van de sociale vaardigheden ingevoerd. Dit impliceert dat bij alle trainingen sociale 

vaardigheden worden geoefend. Het lukt echter niet altijd om tien sociale vaardigheden te oefenen, blijkt 

zowel uit de registratie als uit de interviews en de digitale vragenlijsten. Hoewel de handleiding voorschrijft 

dat tien vaardigheden geoefend worden, benoemt het hoofd kwaliteitsbewaking dat het is toegestaan om 

minder vaardigheden te oefenen (en die meerdere keren te oefen) zolang dit aansluit bij de specifieke 

vaardigheidstekorten van de jongeren. Volgens het hoofd kwaliteitsbewaking is dan wel nog sprake van 

programma-integere uitvoering. Het is vooral belangrijk dat de vaardigheden actief worden geoefend 

tijdens de trainingsbijeenkomsten.  

 

                                                                          
54

 1 = onvoldoende, lukt nog niet; 2 = redelijk, lukt wel, nog niet gebruikt; 3 = goed, lukt en ook gebruikt. 
55

 Bij één training zijn geen scores ingevoerd en bij de andere training is de opmerking gemaakt dat de training als een TACt Plus is 

uitgevoerd. 
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Didactische middelen SOVA 

De trainers passen de didactische middelen bijna altijd toe. Alle trainers, met uitzondering van één, geven in 

de digitale vragenlijst een score van minimaal 8 (M=9.73; SD=1.0). Uit het dossieronderzoek van de 

beoordelingsverslagen blijkt dat bij vijf van de tien trainers de didactische middelen SOVA als sterk punt 

worden benoemd. Bij één trainer wordt het als aandachtspunt benoemd. Ook in de observaties blijkt dat de 

didactische middelen SOVA worden ingezet. Uit de interviews met trainers, de toelichting in de digitale 

vragenlijst, de geanalyseerde videobanden en de terugkoppelinterviews blijkt dat trainers bij afwijking vooral 

de discriminatietraining niet aan het eind van de module toepassen maar tijdens de oefeningen, en dat voor 

sommige sociale vaardigheden het ook minder passend is om te kijken naar wat een gunstige of niet-

gunstige situatie is om de vaardigheid toe te passen. Volgens het hoofd kwaliteitsbewaking is het vooral van 

belang dat er een instructie wordt gegeven, dat de trainer voordoet, dat de jongere oefent en feedback 

krijgt, dat de relatie wordt gelegd naar dagelijkse situaties van de jongere, en dat wordt besproken wat een 

gunstige situatie is. Dit laatste kan ook tijdens het oefenen. 

 

5.3.2 Boosheidscontroletraining  

Tabel 5.5  Beoordeling kernelementen module Boosheidscontroletraining 

Kernelement 

 

Operationalisatie Conform 

handleiding 

Toelichting 

Didactische 

middelen 

Boosheidscontroleketen 

wordt toegepast 

+ Alle trainers scoren in de digitale vragenlijst dat zij de 

boosheidscontroleketen altijd toepassen. Gemiddelde score 

9.9 (SD=0.3) (n=11). 

In acht van de tien beoordelingsverslagen van trainers is 

benoemd dat de boosheidsketen wordt toegepast.  

In de observaties is de boosheidscontroleketen altijd toegepast. 

In 319 van de 321 trainingen wordt een beoordeling gegeven 

van het resultaat van de vaardigheden boosheidscontrole in 

het registratiebestand  

Totaal oordeel  + De programma-integriteit van Boosheidscontrole training 

is goed. 

 

Boosheidscontroleketen 

Bijna alle trainers passen de boosheidscontroleketen toe, blijkt uit het registratiebestand: bij 319 van de 321 

trainingen is een beoordeling van het resultaat van alle onderdelen van de boosheidscontroleketen 

geregistreerd. In de digitale vragenlijst benoemen alle trainers dat ze de boosheidscontroleketen altijd 

toepassen. Uit de beoordelingsverslagen en de observaties blijkt dat de boosheidscontroleketen door bijna 

alle trainers wordt toegepast zoals voorgeschreven in de handleiding. De verschillende stappen worden 

geoefend zoals voorgeschreven in de handleiding. Enkele trainers geven aan dat zij in sommige trainingen 

de time-out uit de controleketen van TACt Plus toepassen. Dit doen ze niet alleen bij jongeren met een lager 

niveau van cognitief functioneren, maar ook bij andere jongeren. Een van de trainers benoemt dat de time-

out als een mogelijk onderdeel van de ontspanningsoefeningen zou kunnen worden opgenomen. Ook het 
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hoofd kwaliteitsbewaking benoemt in het terugkoppelinterview het verkennen van het toevoegen van de 

time-out aan TACt Regulier als een mogelijkheid voor doorontwikkeling.  

 

5.3.3 Moreel Redeneren 

Tabel 5.6  Beoordeling kernelementen module Moreel Redeneren 

Kernelement Operationalisatie Conform 

handleiding 

Toelichting 

Didactische 

middelen 

Discussie van morele 

dilemma’s in drie fasen 

+/- De trainers geven een gemiddelde score van 9,1 voor het 

discussiëren over morele dilemma’s in drie fasen (SD=1,1, 

n=11). 

In de beoordelingsverslagen van de trainers passen 9 van de 

10 trainers discussie over morele dilemma’s toe, en 5 trainers 

het uitlokken van meer volwassen keuzen. 

Drie van de 10 trainers hebben specifieke aandachtspunten 

met betrekking tot Moreel Redeneren.  

Uit de observaties van de vier trainingsbijeenkomst blijkt dat 

trainers fase 3 minder toepassen.  

Uit het groepsinterview met de trainers blijkt dat de discussie 

over morele dilemma's niet altijd zoals voorgeschreven in de 

handleiding wordt uitgevoerd. 

Totaal oordeel  +/- De programma-integriteit van Moreel Redeneren is voor 

verbetering vatbaar. 

 

Discussie van morele dilemma’s  

Uit het groepsinterview met de trainers en de beoordelingsverslagen blijkt dat de drie fasen van 

discussiëren over morele dilemma’s niet altijd worden toegepast zoals in de handleiding staat beschreven. 

Vooral de discussie over morele dilemma’s wordt niet altijd toegepast zoals voorgeschreven. Het is volgens 

hoofd kwaliteitsbewaking de bedoeling dat in een eerste fase het morele dilemma wordt besproken en 

toegelicht. In fase 2 probeert de trainer de jongere te stimuleren in het bedenken van argumenten en 

denkfouten. In deze fase kan de trainer kiezen uit vier werkvormen. In het terugkoppelinterview met Top 

Groep wordt opgemerkt dat de morele dilemma’s weinig aansluiten bij de leefwereld van sommige 

jongeren. De suggestie wordt gedaan om bij een doorontwikkeling voor de filmpjes gebruik te maken van 

actuele tv-programma’s. De jeugdserie Spangas wordt als voorbeeld genoemd. In de derde fase (bevestigen) 

wordt een eindoordeel gegeven over het dilemma op basis van argumenten. Dit wordt door trainers en 

hoofd kwaliteitsbewaking als een intensief onderdeel van de trainer benoemd. Het hoofd 

kwaliteitsbewaking benoemt dat in de supervisie blijkt dat trainers dit onderdeel als moeilijk ervaren. Het is 

intensief doordat je de denkfouten en waarden erbij moet betrekken. Trainers hebben vooral moeite met 

het uitlokken van meer volwassen keuzen, aldus het hoofd kwaliteitsbewaking.  

 

Uit de bevindingen in het onderzoek leiden we af dat meerdere trainers het onderdeel Moreel Redeneren 

niet bij alle jongeren van toegevoegde waarde vinden. Als redenen voor het niet of minder toepassen, geven 

zij aan dat ze dit onderdeel minder vinden passen bij de jongeren en/of de training. Zij zijn van mening dat 
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sociale vaardigheden en boosheidscontrole de basis van de training is en dat Moreel Redeneren minder 

gericht is op de risicofactoren voor agressief gedrag. Dit is niet conform de onderbouwing in de handleiding 

waarin de drie onderdelen een gelijk gewicht krijgen. Het hoofd kwaliteitsbewaking bevestigt het belang van 

de drie onderdelen voor de programma-integere uitvoeren. Denkfouten kunnen aan agressiviteit ten 

grondslag liggen en samenhangen met de vaardigheidstekorten.  

 

5.4 Netwerk en generalisatie 

Tabel 5.7  Beoordeling kernelement netwerk en generalisatie 

Kernelement Operationalisatie Conform 

handleiding 

Toelichting 

Netwerk en 

generalisatie 

Huiswerk wordt opgegeven, 

gemaakt en besproken 

+/- Uit de registratiegegevens van Top Groep blijkt dat 66% van 

de jongeren het huiswerk maakt.  

De trainers scoren gemiddeld een 6,9 (SD=0,9) op de 

stelling dat de jongeren het huiswerk maken (n=11).  

Uit de interviews en toelichting blijkt dat huiswerk wordt 

opgegeven, maar niet altijd wordt gemaakt of opgeschreven 

door de jongeren. 

In 77% van de 50 dossiers uit het dossieronderzoek wordt 

het huiswerk als voldoende beoordeeld in de eindevaluatie.  

 Ouders zijn minimaal aanwezig 

bij intake, ouderbijeenkomst 

en tussenevaluatie en 

eindevaluatie. 

Ouders worden tussentijds op 

de hoogte gehouden. 

Ouders ondersteunen de 

jongeren bij huiswerk en 

oefenen. 

+/- In 62% van de 50 dossiers zijn ouders aanwezig bij de 

tussenevaluatie, in 82% is er een ouderbijeenkomst 

geweest, en in 86% zijn ze aanwezig bij de eindevaluatie. 

De trainers geven een gemiddelde score van 8,98(SD=1,2) 

voor het betrekken van ouders in de vragenlijst (n=11). 

De mate waarin ouders tussentijds op de hoogte worden 

gehouden, kan niet worden beoordeeld. 

Trainers geven aan dat het niet altijd lukt om ouders te 

betrekken op de voorgeschreven manier.  

 Coördinatoren taakstraf zijn 

aanwezig bij intake, 

tussenevaluatie en 

eindevaluatie en worden 

tussentijds op de hoogte 

gehouden. 

Trainers informeren en 

onderhouden contact met 

gezingsvoogd of andere 

hulpverlener indien van 

toepassing. Zij worden 

uitgenodigd voor tussen- en 

eindevaluatie 

+/- In 68% van de dossiers blijkt dat de coördinator taakstraf 

aanwezig is bij de tussenevaluatie en in 90% bij de 

eindevaluatie. 

Alle trainers scoren een 10 op de stelling dat ze minimaal 

drie keer contact hebben met de coördinator taakstraf (bij 

intake, tussenevaluatie en eindevaluatie).  

In zeven dossiers is de jeugdreclassering aanwezig bij de 

tussenevaluatie en in 12 bij de eindevaluatie. 

Totaal oordeel  +/- De programma-integriteit van netwerk en generalisatie 

is voor verbetering vatbaar 
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Huiswerk 

In het registratiebestand wordt bijgehouden hoe vaak het huiswerk is gemaakt. Daaruit blijkt dat 66% van de 

jongeren het huiswerk bijna altijd maakt (211). En 34% dus niet (110). Van deze 110 jongeren heeft:  

 60% het huiswerk 1 tot 5 keer niet gemaakt; 

 15% het huiswerk 6 tot 10 keer niet gemaakt;  

 12% het huiswerk meer dan 11 keer niet gemaakt; 

 13% het huiswerk nooit gemaakt. 

De elf trainers geven een gemiddelde score van 6,9 (SD=0,9) aan de stelling jongeren huiswerk maken. 

Twee van de negen trainers die de vragenlijst hebben ingevuld, geven een score van 8. De andere trainers 

een 6 of 7. 

 

Uit het groepsinterview, de vragenlijst en de terugkoppelinterviews blijkt dat het huiswerk altijd wordt 

opgegeven en niet altijd wordt gemaakt, maar dat er vooral geen verslag van het huiswerk wordt gemaakt 

door de jongeren. Zij hebben bijvoorbeeld wel de vaardigheid geoefend, maar het huiswerkformulier (bij 

SOVA en MR) of het logboek (bij BCT) niet ingevuld. In het terugkoppelinterview benoemt het hoofd 

kwaliteitsbewaking dat het vooral nodig is dat de vaardigheden zijn geoefend. Als de formulieren niet zijn 

ingevuld, bespreken trainers het huiswerk aan het begin van de bijeenkomst met de jongeren en vullen 

samen met de jongeren het huiswerkformulier of logboek in. Op basis van de registratie kan niet worden 

onderscheiden of de jongeren het huiswerk niet hebben gemaakt, of dat alleen het formulier niet is 

ingevuld. Ook is niet bekend of trainers op dezelfde manier omgaan met het registreren van huiswerk dat 

wel of niet is gemaakt.  

Bij jongeren die moeite hebben met het maken van huiswerk wordt door trainers gezocht naar personen in 

het netwerk – meestal de ouders – die de jongeren kunnen herinneren aan of helpen bij het maken van het 

huiswerk. Dit lukt niet altijd. De trainer kan ook zelf in de andere bijeenkomst van die week een jongere 

herinneren, of een berichtje sturen. 

 

In het dossieronderzoek is nagegaan hoe het huiswerk in de eindevaluatie is beoordeeld. Bij 70% van de 50 

jongeren is het huiswerk als goed (24%) of voldoende (46%) beoordeeld. Bij 20% als matig of slecht en bij 

10% is geen oordeel gegeven in de eindevaluatie.  

 

Bij sommige jongeren is het stimuleren van het huiswerk maken moeilijk. De trainers noemen de volgende 

oorzaken:  

 De jongeren vinden het huiswerk weinig toevoegen. De uitdaging is om de meerwaarde van het 

huiswerk te laten inzien. Dit werkt door het huiswerk niet zodanig als huiswerk te benoemen, maar 

als 'het oefenen van opdrachten in de dagelijkste situatie'. 

 Het huiswerk sluit onvoldoende aan op de dagelijkse situatie van de jongeren (bijhouden van een 

logboek bijvoorbeeld of oefenen van vaardigheden die in het dagelijkse leven van de jongeren niet 

voorkomen, bijvoorbeeld het vermijden van een vechtpartij). 
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 De jongeren hebben in de periode van het huiswerk geen moeilijk situaties meegemaakt, en konden 

de vaardigheden daarom niet oefenen.  

Als jongeren het huiswerk regelmatig niet maken d.w.z. niet oefenen, dan wordt dat in principe besproken 

met de coördinator taakstraffen. Niet maken van huiswerk kan een reden zijn om de jongere terug te 

melden.  

 

Betrokkenheid ouders 

In de tussenevaluatie en de eindevaluatie wordt vastgelegd of ouders betrokken zijn. Uit het 

dossieronderzoek blijkt dat in 62% van de dossiers de ouder(s) aanwezig zijn bij de tussenevaluatie (31) en 

86% bij de eindevaluatie (43). In 41 van de 50 dossiers (82%) heeft de ouderbijeenkomst plaatsgevonden.  

 

In de vragenlijst geven de trainers een gemiddelde score van 8.8 (SD=1.2) voor het betrekken van ouders bij 

de training. 91% van de trainers geven een minimale score van 8.  

 

In het terugkoppelinterview met het hoofd kwaliteitsbewaking wordt benoemd dat ouders minimaal 

aanwezig moeten zijn bij de intake, de tussen- en de eindevaluatie, en de ouderbijeenkomst. In de verslagen 

wordt niet vastgelegd of ouders aanwezig zijn bij de intake. In het registratiebestand wordt niet 

geregistreerd of ouders betrokken zijn. De aanwezigheid bij intake, tussenevaluatie en eindevaluatie en of 

er een ouderbijeenkomst is, wordt niet geregistreerd. Deze informatie wordt vermeld in het rapport van de 

eindevaluatie. Daarin staat niet benoemd of ouders tussentijds op de hoogte zijn gehouden en in welke 

mate zij betrokken waren bij huiswerk en ondersteuning.  

 

Het hoofd kwaliteitsbewaking benoemt verder dat het daarnaast aan te raden is dat de trainer wekelijks 

contact houdt met ouders over de voortgang van de training. Dit kan via WhatsApp, telefonisch of per mail, 

afhankelijk van de wensen van de ouders. De trainers vullen aan dat zij met de ouders die wel betrokken zijn, 

regelmatig telefonisch of via WhatsApp contact hebben. Het contact met de ouders vraagt ook om 

maatwerk. 

 

Bij sommige jongeren is het echter niet mogelijk om de ouders te betrekken. Uit de interviews en vragenlijst 

blijkt dat de meest voorkomende oorzaken zijn dat: 

 jongeren boven de 16 kunnen weigeren dat hun ouders worden betrokken; 

 ouders niet willen meewerken (het is de leerstraf van hun kind, niet van de ouders); 

 ouders niet kunnen meewerken (taal onvoldoende machtig of LVB-problematiek); 

 ouders niet in beeld zijn, jongeren hebben geen contact met ouders; 

 ouders het niet eens zijn met de opgelegde leerstraf. 

 

In de terugkoppelinterviews is benoemd dat het belangrijkste doel van de ouderbetrokkenheid is dat de 

jongere in zijn netwerk iemand heeft die kan ondersteunen bij het oefenen en het generaliseren van de 

vaardigheden die in de training worden aangeleerd. Als de ouders dit niet kunnen, dan kan ook een andere 
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persoon uit het netwerk die rol vervullen. De training is een training voor de jongere, het is geen 

vaardigheidstraining voor ouders.  

 

Betrokkenheid coördinatoren taakstraf en andere hulpverleners 

In de vragenlijst scoren alle trainers dat ze altijd minimaal drie keer contact hebben met de coördinator 

taakstraf. Uit het dossieronderzoek blijkt dat 68% van de coördinatoren aanwezig is bij de tussenevaluatie 

en 90% bij de eindevaluatie. De beperktere aanwezigheid van de coördinatoren taakstraf bij de 

tussenevaluatie valt op. Trainers geven aan dat in principe de coördinator taakstraf altijd aanwezig is. Als dit 

niet lukt, liggen agenda technische problemen (locatie of bijeenkomst in de avond) hieraan vaak ten 

grondslag. Dit is niet genoemd in de interviews met de coördinatoren taakstraf.  

 

De instructie vanuit Top Groep is om de coördinator taakstraf wekelijks op de hoogte houden over de 

voortgang van de training. De mate waarin dit gebeurt, verschilt per trainer en per coördinator taakstraf. Dit 

lijkt persoonsafhankelijk. Alle trainers in de vragenlijst benoemen in elk geval tussentijds contact te hebben 

met de coördinator taakstraf als de jongeren zich niet aan de afspraken houden (te laat komen, niet komen 

of huiswerk niet maken). Daarnaast worden als oorzaken genoemd dat de training moeizaam verloopt of 

vertraging oploopt, dat de jongeren zich weinig inzetten, dat er een zorgwekkende situatie is en dat de 

training niet goed geïndiceerd is.  

 

De trainers kunnen ook de jeugdreclassering, gezinsvoogd of andere hulpverleners betrekken bij de 

training. In een beperkt aantal dossiers blijkt dat de jeugdreclassering bij de tussenevaluatie (drie keer) 

en/of eindvaluatie (12 keer) aanwezig is geweest. De trainers merken in het interview op dat het betrekken 

van een gezinsvoogd of jeugdreclassering weinig toevoegt aan de training en de motivatie van de jongere, 

en zeker niet wanneer zij niet bij de tussenevaluatie en de eindevaluatie aanwezig kunnen zijn. Dit is vaak 

het geval. Als redenen worden benoemd: het niet passen in de agenda van de hulpverlener of de afstand 

naar de locatie van training. Vaak wordt jeugdreclassering daarom niet uitgenodigd. De trainers benoemen 

ook dat afhankelijk van het netwerk van de jongere andere personen worden betrokken, zoals een mentor. 

 

5.5 Samengevat 

Op basis van de geraadpleegde bronnen beoordelen we de programma-integriteit van de kernelementen 

als voor verbetering vatbaar. De uitvoering van de kernelementen ‘oefenen van sociale vaardigheden en het 

toepassen van de boosheidscontroleketen’ beoordelen we als goed op basis van de geraadpleegde 

bronnen. De uitvoering van de overige kernelementen (duur en fasering, responsiviteit, discussie van 

morele dilemma’s, netwerk en generalisatie (huiswerk, betrokkenheid van ouders en coördinator taakstraf 

en andere hulpverleners) is voor verbetering vatbaar. Hierbij maken we de kanttekening dat de beoordeling 

vooral heeft plaatsgevonden op basis van subjectief materiaal. Er was weinig objectief materiaal beschikbaar 

om de uitvoering van de kernelementen te beoordelen.  
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Binnen duur en fasering is het uitvoeren van het onderdeel Moreel Redeneren een aandachtspunt. Niet alle 

trainers zien in dezelfde mate het nut in van dit onderdeel en de voorgeschreven omvang van dit onderdeel. 

Dit beïnvloedt de programma-integere uitvoering van dit onderdeel. Zij geven als redenen voor afwijking de 

responsiviteit aan, waarmee ze bedoelen dat ze met het niet/anders uitvoeren van moreel redeneren 

maatwerk toepassen.  

Op basis van de geraadpleegde bronnen kunnen we niet alle criteria voor responsiviteit als goed 

beoordelen. Het is onvoldoende duidelijk of de individuele doelen en de invulling van de 

trainingsbijeenkomst aansluiten bij de vaardigheidstekorten. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de 

vragenlijsten over vaardigheidstekorten niet worden gebruikt als instrument om de inhoud te bepalen.  

Ook het kernelement netwerk en generalisatie kan niet als goed worden beoordeeld op basis van de 

geraadpleegde bronnen, omdat de criteria niet eenduidig worden geregistreerd en/of omdat redenen om af 

te wijken niet goed worden vastgelegd. Zo is het niet duidelijk of het huiswerk niet is gemaakt of dat het 

formulier niet is ingevuld, en het is niet duidelijk waarom ouders niet betrokken zijn (geen ouders, niet 

bereid om mee te werken of niet in staat om mee te werken).  
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6 Context (medewerkers en organisaties) 

In dit hoofdstuk beoordelen we of wordt voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld aan de uitvoerders 

(trainers en supervisoren) van TACt Regulier en de organisatie. Daarna gaan we in op de kwaliteitsbewaking, 

de samenwerking met de ketenpartners en de waardering van de interventie door medewerkers en 

ketenpartners. De informatie is afkomstig uit de groepsinterviews met trainers en management, de 

interviews met de medewerkers van de RvdK, OM en ZM, en het dossieronderzoek. 

 

6.1 Organisatie van de uitvoering van de trainingen 

In hoofdstuk 5 is een schema opgenomen van de betrokken organisaties bij de uitvoering van TACt 

Regulier. In de looptijd van het onderzoek hebben zich een aantal veranderingen voorgedaan.  

Er zijn nieuwe trainers geworven en opgeleid. Enkele trainers zijn gestopt. Top Groep heeft een consortium 

met WSI voor de uitvoering van TACt Plus (zie hoofdstuk 11). Per 1 januari is WSI uit het consortium gestapt. 

Trainers van WSI zijn als zzp-er overgestapt naar Top Groep. Trainers van WSI voerden TACt Plus uit en de 

trainers van Top Groep voornamelijk TACt Regulier. Voor de uitvoering van TACt Regulier betekent dit dat 

trainers die voorheen vooral TACt Plus uitvoerden nu ook worden ingezet voor TACt Regulier. Voor deze 

trainers heeft een extra bijscholing voor TACt Regulier plaatsgevonden. De opleiding voor de training TACt 

bestaat uit een opleiding TACt Regulier (vijf dagen) en een aanvulling voor TACt Plus (drie dagen). Alle 

trainers hebben dus een training in beide interventies gekregen. De trainers van WSI hebben vervolgens 

alleen de TACt Plus uitgevoerd. Een extra bijscholing was daarom nodig. Op peildatum 1 maart 2018 zijn bij 

Top Groep 18 gecertificeerde trainers actief voor TACt Regulier. 

 

Bij PI Research hebben zich in de looptijd van het onderzoek ook enkele personeelswisselingen voorgedaan. 

Bij de start van het onderzoek was een nieuw hoofd kwaliteitsbewaking aangesteld. Per 1 januari 2018 is die 

vertrokken en is er een nieuw hoofd kwaliteitsbewaking. Beide personen waren al supervisor en opleider van 

TACt. Van de personeelswisselingen hebben vooral beginnende trainers last ervaren, doordat zij 

verschillende supervisoren hebben gehad. 
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6.2 Kwaliteitsbewaking 

Tabel 6.1 Beoordeling van de eisen aan trainers en supervisoren en kwaliteitsbewaking 

criterium Operationalisatie Conform 

handleiding 

Toelichting 

Eisen trainers en 

supervisoren 

Certificering  + Alle trainers zijn gecertificeerd.  

Alle supervisoren zijn gecertificeerd. 

 Opleiding + Alle trainers zijn minimaal Hbo-geschoold en 

hebben de opleiding TACt Regulier gevolgd. Alle 

trainers volgen ook de jaarlijkse update/ bijscholing 

voor TACt-trainers. 

 Supervisie + De supervisie wordt uitgevoerd door erkende 

supervisoren van TACt Regulier. 

Alle trainers voldoen aan de eisen voor supervisie. 

Bewaken programma-

integriteit 

Telefonisch coaching 1
e
 

training 

+ Alle trainers krijgen bij de eerste training 

telefonische coaching. 

 Individuele supervisie  

(min. vier keer per jaar) 

Groepssupervisie  

(min. twee keer per jaar) 

+ In totaal krijgen trainers per jaar minimaal zes keer 

supervisie. Sinds 2017 kunnen zijn zelf kiezen of ze 

dit in de vorm van individuele of groepssupervisie 

doen.  

 Jaarlijkse beoordeling + Alle trainers worden jaarlijks beoordeeld. Op basis 

van de beoordeling wordt verlenging van de licentie 

gegeven.  

 Beoordeling van video-

opnames (drie 

trainingsbijeenkomsten) 

+ Alle trainers leveren drie video-opnames in voor de 

jaarlijkse beoordeling, Zonder opnames geen 

beoordeling.  

 Evaluatie van trainingen door 

jongeren en ouder(s) 

+ In 92% van de dossiers is een evaluatieformulier van 

de jongere aanwezig. 

In 90% van de dossiers waar ouders betrokken 

waren, is een evaluatieformulier van de ouders 

aanwezig.  

Totale beoordeling  + De programma-integriteit van de 

kwaliteitsbeoordeling is goed 

 

Certificering 

Alle trainers voldoen aan de vereiste voorwaarden. Zij zijn getraind in TACt Regulier. Ook zijn alle trainers 

opgeleid in TACt Plus, zodat kan worden geschakeld naar TACt Plus als dit in het intakegesprek nodig blijkt. 

Uit het groepsinterview met de trainers, de vragenlijst en het dossieronderzoek bij PI Research blijkt dat alle 

trainers momenteel zijn gecertificeerd. Zonder certificering mag de trainer de training niet geven. Alle 

supervisoren zijn gecertificeerd. Vanwege het vertrek van enkele supervisoren is een nieuwe supervisor 

aangesteld. Deze supervisor heeft de opleiding afgerond en ook de eerste training aan een jongere 

afgesloten. Op peildatum 1 maart 2018 zijn drie gecertificeerde inhoudelijke supervisoren beschikbaar. De 

supervisoren geven ook de opleiding. Een van de supervisoren is hoofd kwaliteitsbewaking.  
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Opleiding 

Alle trainers hebben minimaal een Hbo-opleiding afgerond en hebben de opleiding TACt Regulier gevolgd. 

Dit is conform de eisen van de handleiding. Alle trainers die de vragenlijst hebben ingevuld, zijn Hbo-

opgeleid. Enkele trainers hebben ook de opleiding TACt Plus gevolgd. Daarnaast volgen alle trainers de 

jaarlijkse bijscholingsdag voor TACt-trainers.  

De meeste trainers (acht van de negen) geven ook andere trainingen/ interventies naast TACt, zoals 

Tools4U of SoCool en/of coaching en ambulante begeleiding aan jongeren en ouders.  

 

Individuele en groepssupervisie 

Uit het groepsinterview met de trainers en het interview met hoofd kwaliteitsbewaking en Top Groep blijkt 

dat gedurende de eerste training die een trainer na de opleiding geeft, altijd telefonische coaching 

plaatsvindt. De trainers beoordelen deze telefonische coaching als positief.  

In 2017 is het supervisiemodel aangepast om meer aan te sluiten bij de behoeften van trainers. Dit is niet 

verwerkt in de handleiding. Trainers zijn niet langer verplicht om minimaal twee keer groepssupervisie en 

vier keer een individuele supervisie te volgen. Zij kunnen zelf kiezen of zij individuele supervisie willen of 

groepssupervisie. Elke supervisie wordt aangetekend op een strippenkaart. De aanpassing is doorgevoerd 

omdat meerdere trainers die de interventie al langer geven, de meerwaarde van de groepssupervisie niet 

meer ervaren. In de groepssupervisie komen de volgende onderwerpen aan bod: programma-integriteit, 

probleemgedrag van de jongeren, ondersteuning door ouders, etc. Daarnaast wordt er in de 

groepssupervisiebijeenkomsten geoefend aan de hand van ingebrachte en door de supervisor gekozen 

trainerssituaties. In de individuele supervisie komen meer op het individu toegesneden zaken aan de orde, 

zoals het oplossen van vragen en problemen van de individuele trainer bij het uitvoeren van een (specifieke) 

training.  

 

Het merendeel van de geïnterviewde trainers is tevreden over de groepssupervisie en geven tijdens het 

groepsinterview aan dat zij deze intervisie waardevol vinden om onderling kennis en ervaring uit te wisselen. 

Groepssupervisie wordt vooral als waardevol ervaren door beginnende trainers.  

 

Alle trainers hebben minimaal zes keer per jaar supervisie. Dit is een vereiste voor certificering. 

 

Beoordeling van video-opnames en jaarlijkse beoordeling 

Elk jaar vindt er een beoordeling van alle trainers plaats door de supervisoren. Trainers kiezen zelf of zij 

beoordeeld willen worden voor de certificering van TACt Regulier of TACt Plus. Voor de certificering van 

TACt Regulier is het verplicht dat trainers drie video-opnames aanleveren – een van elke module. Zonder 

het aanleveren van deze opnames, vindt er geen beoordeling plaats en wordt de licentie van de trainer niet 

verlengd. Alle trainers scoren in de vragenlijst dat ze jaarlijks drie video-opnames aanleveren. Uitzondering 

zijn de trainers die in de tweede helft van het jaar de opleiding hebben gevolgd. Voor hen is het dat jaar nog 

niet verplicht.  
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Voor de modules Sociale Vaardigheden en Moreel Redeneren mag een opname van elke bijeenkomst 

worden aangeleverd, aldus het hoofd kwaliteitsbewaking. In de handleiding staat vermeld dat er voor SOVA 

vier tot acht en voor MR drie tot zeven kunnen worden gebruikt. Voor de module Boosheidscontrole wordt 

aangeraden om vanaf bijeenkomst vijf opnames te maken, omdat dan meer stappen van de 

boosheidscontroleketen worden toegepast. In de handleiding wordt bijeenkomst zes of zeven aanbevolen. 

De video-opnames die ter beoordeling worden ingezonden, mogen niet dezelfde zijn als die in de supervisie 

zijn gebruikt. In de handleiding is niet beschreven wie de selectie maakt van de bijeenkomsten die worden 

opgenomen voor beoordeling en ook niet dat een at random selectie plaatsvindt.  

De opnames worden in eerste instantie door één supervisor beoordeeld. Bij twijfel of bij een onvoldoende 

kijkt er altijd een tweede supervisor mee. In principe is degene die de opnames als eerste beoordeelt nooit 

de eigen supervisor.  

 

Voor de beoordeling voor certificering gebruiken de supervisoren ook de Beoordelingssysteem 

Methodische Integriteit Uitvoering (BMIU).
56

 De BMIU wordt echter niet standaard volledig ingevuld. De 

BMUI wordt vooral gebruikt wanneer een supervisor een onderdeel als onvoldoende scoort. Vervolgens 

beoordelen twee supervisoren hetzelfde fragment met de BMIU. Zij berekenen dan de 

interraterbetrouwbaarheid tussen hun beoordelingen. De BMIU wordt ook niet standaard opgeslagen en de 

uitkomsten worden niet standaard geregistreerd. De BMIU konden daarom in dit onderzoek niet gebruikt 

worden voor de beoordeling van de programma-integere uitvoering. De BMIU is niet hetzelfde formulier als 

de formulieren die in de handleiding van TACt zijn opgenomen. De scoreformulieren voor de beoordeling 

van de video-opnames uit de handleiding worden alleen gebruikt voor de beoordeling van video-opnames 

ten behoeve van de individuele supervisie. 

 

De jaarlijkse beoordeling van video-opnames is volgens geïnterviewden een goed middel voor de 

kwaliteitsbewaking. Wanneer een trainer een onvoldoende behaalt voor deze beoordeling, krijgt de trainer 

een herkansing. De trainer krijgt een jaar de tijd om aan de het aandachtspunt te werken. 

Bij een onvoldoende voor de herkansing wordt de licentie ingetrokken, hetgeen leidt tot exclusie van de 

TACt-trainingen. De supervisie kan ook een aanleiding zijn om de kwaliteit van een trainer te controleren, 

het geeft ook een goede indicatie van de kwaliteit. Het beoordelingsformulier van de video-opnames uit de 

handleiding wordt alleen gebruikt voor supervisie doeleinden en niet bewaard bij PI Research
57

.  

 

Het hoofd kwaliteitsbewaking geeft aan dat door de personeelswisselingen bij PI Research het aanleveren 

van video-opnames is vertraagd. Sommige trainers hebben uitstel gekregen. Oorzaken waarom trainers laat 

zijn met aanleveren van de opnames hebben te maken met de instroom van trainingen en trainers die niet 

bij alle trainingen opnames maken. Wanneer trainers te weinig TACt-trainingen geven – dat kan bijvoorbeeld 

ook door omstandigheden als verlof – kunnen zij ook de licentie laten bevriezen. 

                                                                          
56

 Gebaseerd op: Knutson, N. M., Forgatch, M.S. & Rains, L.A. (2003). Fidelity of Implementation Rating System (FIMP): The Manual for 

PMTO. Eugene: Oregon Social Learning Center. 
57

 Om die reden is het dossieronderzoek bij PI Research gebaseerd op de beoordelingsverslagen van de trainers. Het oorspronkelijke 

plan om alle beoordelingsformulieren te analyseren, was niet mogelijk.  
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Sommige trainers ervaren drempels voor het opnemen van trainingsbijeenkomsten. Zij benoemen dat 

sommige jongeren in bijeenkomsten die worden opgenomen zich anders gedragen – sociaal wenselijk of 

net het omgekeerde. Dit geeft geen goed beeld van de training en is niet effectief voor de jongeren. Een van 

de trainers merkt op dat jongeren bij het ondertekenen van het contract bij het begin van de training soms 

de zin over opnemen van de trainingsbijeenkomsten doorstrepen alvorens het contract te ondertekenen.  

In het terugkoppelinterview benoemt het hoofd kwaliteitsbewaking dat trainers wordt aangeraden om de 

bijeenkomsten zoveel mogelijk op te nemen, zodat jongeren er dan aan gewend raken en zich niet anders 

gaan gedragen. De verplichte opnames worden door trainers als onprettig ervaren. Ze doen het omdat het 

‘moet’. Video-opnames die worden ingestuurd voor beoordeling zijn vaak de trainingen waarvan je als 

trainer vindt dat ze goed en conform het programma zijn uitgevoerd.  

 

In het groepsinterview benoemen trainers dat tijdens de groepsvisie ook soms gebruik wordt gemaakt van 

video-opnames.  

 

Evaluatie van trainingen door jongere en ouder(s) 

Uit het dossieronderzoek komt naar voren dat in bijna alle gevallen het evaluatieformulier bij het 

eindevaluatiegesprek wordt ingevuld. Van de 50 onderzochte dossiers is bij 46 dossiers een 

evaluatieformulier van de jongere aanwezig (92%). Van de 41 dossiers waar ook ouders betrokken waren, 

was in 37 dossiers een evaluatieformulier van ouders aanwezig.  

 

Eisen aan supervisoren 

Er hebben zich in 2017 meerdere personeelswisselingen voorgedaan bij PI Research. Een nieuwe 

supervisor/opleider is in het najaar aangetrokken. Zij is opgeleid als TACt-trainer en heeft de eerste training 

van een jongere afgerond conform de eisen in de handleiding. Op 1 maart 2018 zijn drie inhoudelijke 

supervisoren in dienst die voldoen aan de eisen. De supvisoren krijgen supervisie. In het 

terugkoppelinterview geeft het hoofd kwaliteitsbewaking aan dat het voor supervisoren niet altijd haalbaar 

is om twee jongeren per jaar te trainen. Zij trainen minimaal één jongere per jaar. Of twee haalbaar is, is 

mede afhankelijk van de instroom en de caseload van de trainers. Zij ervaart het niet als een belemmering, 

omdat supervisoren via het beoordelen van de video-opnames ook een goed beeld blijven houden op de 

uitvoering van de training.  

 

Kwaliteitsbewaking 

In het interview met het management van Top Groep en hoofd kwaliteitsbewaking, het groepsinterview en 

door de ingevulde vragenlijsten blijkt dat de bewaking van de kwaliteit gebeurt conform de handleiding. De 

opleiding, scholing en supervisie worden georganiseerd zoals bedoeld. Zoals eerder benoemd, is het 

supervisiemodel aangepast aan de behoeften van trainers. Momenteel wordt verkend of de supervisie van 

TACt Regulier en Tools4U gecombineerd kan worden, omdat een meerderheid van trainers beide trainingen 
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geeft. Aandachtspunt daarbij is volgens het hoofd kwaliteitsbewaking dat er voldoende aandacht is voor de 

programma-integere uitvoering van de trainingen.  

Top Groep krijgt een terugkoppeling van PI Research over de beoordeling van trainers. In het 

terugkoppelinterview geeft het management Top Groep aan dat een meer inhoudelijke terugkoppeling over 

aandachtspunten bij trainers gewenst is. Top Groep wil de garantie dat zij goede trainers inzetten.  

 

6.3 Samenwerking ketenpartners  

De geïnterviewde coördinatoren taakstraf geven aan dat de samenwerking met de trainers en hun 

organisatie prima verloopt: de lijntjes zijn kort en ze weten elkaar goed te vinden. Ook de samenwerking 

met de diverse ketenpartners verloopt goed en wordt gezien als onderdeel van het reguliere werkproces. 

Sommigen geïnterviewden, zoals gedragsdeskundigen van de RvdK, geven aan minimaal contact te hebben 

met ketenpartners. Alleen als er iets niet goed gaat en er overlegd moet worden, zoeken ze ketenpartners 

op. In één regio wordt Jeugdreclassering regelmatig gemist bij de uitvoering van de leerstraffen, maar in de 

andere regio's is wel geregeld contact. Daarnaast geeft één regio aan dat de groep jeugdadvocaten een 

vergeten groep is in dit geheel: een jeugdadvocaat kan zijn cliënt goed adviseren over het nut van de 

leerstraf. 

Rechters hebben buiten de rechtszaal geen contact met de ketenpartners. 

 

6.4 Waardering door medewerkers en ketenpartners 

De waardering van TACt Regulier en TACt Plus door de coördinatoren taakstraf is goed tot zeer goed. De 

raadsonderzoekers en gedragsdeskundigen van de RvdK waarderen TACt voor zover ze dit kunnen 

overzien. Zij krijgen geen terugkoppeling over het gegeven advies en de uitvoering van de leerstraf als die 

opgelegd wordt. Zij hebben geen zicht op wat het resultaat van hun advies is. Het OM en de ZM zeggen 

onvoldoende zicht te hebben op de inhoud van de leerstraf om een oordeel uit te spreken over de 

interventie.  

 

6.5 Waardering door jongeren en ouders 

De evaluatieformulering in het dossieronderzoek is benut om de waardering door jongeren en ouders in 

kaart te brengen.  

De jongeren beoordelen de lengte van de training als precies goed blijkt uit het dossieronderzoek. Op de 

vraag wat vond je goed/ leuk aan de training wordt verschillend geantwoord, onder andere: 

 Nieuwe dingen geleerd die ik in de praktijk kan gebruiken (zeven keer genoemd). 

 Goede trainer die meedenkt, duidelijk uitleg geeft en begrip toont (zeven keer genoemd). 

 Geleerd om rustig te blijven en na te denken bij wat ik doe en zeg (vijf keer genoemd). 

 Leerzaam (op een leuke manier) (vijf keer genoemd). 

 Geleerd om mijn problemen te herkennen (vier keer genoemd). 

 Gewoon leuk of gezellig (vier keer genoemd). 
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 Geleerd om niet overal boos over te worden (drie keer genoemd). 

 Oefenen (drie keer genoemd). 

 Leuk en informele contact met trainer (twee keer genoemd). 

 Niks (twee keer genoemd). 

 De stappen in de training (een keer genoemd). 

 De aandacht die je krijgt (een keer genoemd). 

 Thee drinken (een keer genoemd). 

 Alles (een keer genoemd). 

 

66% van de ouders vindt de betrokkenheid bij de TACt-training belangrijk (33). Uit de evaluatieformulieren 

blijkt dat de meeste ouders merken dat er iets is veranderd in het gedrag van hun zoon of dochter tijdens 

het volgen van de training (33). Als toelichting geven zij aan: 

 Hij of zij is (op school) rustiger geworden (18 keer genoemd). 

 Hij of zij denkt meer na over de gevolgen (acht keer genoemd). 

 Hij of zij stapt sneller uit situaties die tot problemen kunnen leiden (drie keer genoemd). 

 Hij of zij is zelfstandiger geworden (een keer genoemd). 

 Hij of zij communiceert beter (twee keer genoemd). 

 Hij of zij komt op tijd (op belangrijke afspraken) (een keer genoemd). 

 

De trainers in het groepsinterview vullen aan dat zowel jongeren als ouders positief zijn over de TACt- 

training. Trainers vinden een tussenevaluatie waardevol, omdat deze een richtlijn geeft en 

aangrijpingspunten biedt om waar nodig de training aan te passen aan, c.q. aan te scherpen op de behoefte 

van de jongere. Ook de geïnterviewde taakstrafcoördinatoren geven aan dat jongeren en ouders meestal 

positief zijn over TACt Regulier. Enkelen benoemen dat de timing van de tussenevaluatie vrij laat in het 

traject is en kort op de eindevaluatie. Als er nog iets moet worden bijgesteld, geeft dit de jongeren weinig 

tijd, aldus de respondenten.  

 

6.6 Samengevat 

De kwaliteitsbewaking wordt conform de handleiding uitgevoerd. Alle trainers en supervisoren voldoen aan 

de eisen voor certificering. Het supervisiemodel is aangepast om beter aan te sluiten bij de behoeften van 

trainers. Met het aangepaste model wordt wel nog voldaan aan de voorwaarden uit de handleiding. Jaarlijks 

wordt beoordeeld of de licentie kan worden verlengd. Hoewel de beoordeling conform de handleiding 

plaatsvindt, is het aanleveren van video-opnames van trainingsbijeenkomsten ter beoordeling een 

aandachtspunt. De trainers kunnen zelf de bijeenkomsten kiezen die ze opnemen en insturen. Hier kan een 

positieve bias inzitten. Voor de beoordeling ten behoeve van supervisie wordt gebruik gemaakt van de 

beoordelingsformulieren uit de handleiding. Deze worden niet bewaard. Voor de beoordeling ten behoeve 

van de verlenging van de licentie wordt gebruik gemaakt van BMIU. Deze is niet gevalideerd voor TACt en 

wordt niet standaard volledig ingevuld en geregistreerd. 
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De samenwerking met de ketenpartners verloopt over het algemeen goed. TACt Regulier wordt door de 

ketenpartners – voor zover zij daarover een oordeel kunnen geven – gewaardeerd. Trainers en supervisoren 

waarderen de training als goed. Ook ouders en jongeren zijn positief over de training in de 

evaluatieformulieren.   
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7 Mogelijkheden voor veranderonderzoek 

In dit hoofdstuk bespreken we de bevindingen over de meetinstrumenten voor het meten van de doelen: 

de instrumenten die moeten worden afgenomen volgens de handleiding, de mate waarin de instrumenten 

worden afgenomen en de mate waarin ze geschikt worden gevonden door de trainers en supervisoren. We 

baseren ons hierbij op het dossieronderzoek en de groepsinterviews met trainers en supervisoren. 

 

7.1 Doelen en meetinstrumenten 

In de kwaliteitshandleiding (Spanjaard et al., 2014) zijn de instrumenten weergegeven waarmee de 

programmadoelen per module worden gemeten. 

 

Tabel 7.1  Doelen van de modules, meetinstrumenten en afnamemomenten 

Module Doel Meetinstrument Afnamemoment 

Sociale vaardigheden Verbeteren sociale 

vaardigheden 

Vragenlijst Psychosociale 

Vaardigheden (VPV) jongere en ouders 

Intakegesprek en 

eindevaluatie 

Moreel Redeneren Hoger niveau van moreel 

redeneren 

Vermindering van antisociale 

opvattingen en denkfouten 

Hoe ik Denk (HID) jongere Intakegesprek en 

eindevaluatie 

Boosheidscontrole Verbeteren vaardigheden 

Boosheidscontrole 

Sociaal Information-Processing (SIPI) 

jongere 

Intakegesprek en 

eindevaluatie 

 

In de kwaliteitshandleiding van TACt Regulier (Spanjaard et al., 2014) zijn de volgende beschrijvingen 

opgenomen van de meetinstrumenten. 

 

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV) 

De Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV, Scholte & Van der Ploeg, 2012 in Spanjaard et al., 2014)
58

 

is ontworpen om inzicht te krijgen in de psychosociale vaardigheden van jongeren. De lijst meet zowel 

interpersoonlijke vaardigheden (relationele en affectieve vaardigheden) als intrapersoonlijke vaardigheden 

(zelfsturing en zelfbewustzijn), en wordt gebruikt om na te gaan of jongeren hierin tekorten hebben. De lijst 

bestaat uit 36 stellingen, waarvoor op een 5-punts Likertschaal kan worden aangegeven in hoeverre men 

het met de stelling eens is. De VPV wordt ingevuld door de jongere zelf. De interne consistentie van de vier 

VPV schalen ligt tussen de α=0.88 en α=0.90 (Scholte & Van der Ploeg, 2012 in Spanjaard et al., 2014). 

 

Daarnaast is er een versie voor ‘informanten’ (ouders/ verzorgers/leerkracht). In de handleiding is hier niet 

meer informatie over opgenomen. 

 

                                                                          
58

 Scholte, E.M. & Van der Ploeg, J.D. (2012). Vragenlijst Psychosociale vaardigheden. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. In Spanjaard et 

al. (2014). TACt Kwaliteitshandleiding. Duivendrecht PI Research.  
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Sociaal Information-Processing (SIPI) 

Het Social Information-Processing Interview (SIPI) (Orbio de Castro, 2000, in Spanjaard et al., 2014) 
59

is 

bedoeld om de vaardigheden voor boosheidscontrole te meten. Kinderen krijgen acht hypothetische 

verhalen (vignetten) voorgelegd waarin iemand uitgedaagd en getergd wordt door een leeftijdsgenoot. Het 

kind beantwoordt per vignet vijf gestandaardiseerde open vragen; deze antwoorden worden gecodeerd en 

gescoord. De SIPI heeft een goede interne consistentie en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid; ook de 

validiteitsscores zijn bevredigend (Orobio de Castro, 2000 in Spanjaard et al., 2014). Aanpassing van dit 

instrument heeft plaatsgevonden ten behoeve van meting van vaardigheden voor boosheidscontrole bij 

delinquente jongeren (Nas, Orobio de Castro & Koops, 2005 in Spanjaard et al., 2014)
60

: de acht vignetten 

zijn aangepast zodat ze aansluiten bij de leefsituatie van jongeren. 

 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de scoring van de items van de SIPI voor adolescenten is 

voldoende tot goed: overeenkomst in beoordeling varieert van 75 % tot 96,2 %. De Cohen Kappa 

(interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) voor het coderen van de antwoorden varieert van 0.68 tot 0.95 (Nas, 

Orobio de Castro & Koops, 2005). 

 

Hoe ik Denk (HID) 

De ‘Hoe ik denk’ (HID) vragenlijst is de Nederlandse vertaling (Nas & Brugman, 2001 in Spanjaard et al., 

2014)
61

 van de Engelstalige How I Think (HIT; Barriga, Gibbs, Potter & Liau, 2001 in Spanjaard et al., 2014).
62

 

Deze is ontwikkeld om denkfouten te meten die kunnen leiden tot externaliserend en antisociaal gedrag. 

Deze vragenlijst is gebaseerd op de vier verschillende denkfoutcategorieën van Gibbs (2003 in Spanjaard et 

al., 2014)
63

: egocentrisch denken, goedpraten, anderen de schuld geven en uitgaan van het ergste. De HID 

bestaat uit 54 stellingen. Elke stelling beschrijft een gedachte over een bepaald onderwerp, en bij elke 

stelling moet de respondent aangeven in welke mate dit overeenkomt met zijn gedachten. De 54 items zijn 

te verdelen in vier denkfoutcategorieën. Er zijn 39 items die denkfouten beogen te meten en elk van deze 

39 denkfoutitems vertegenwoordigt één van de vier denkfoutcategorieën. De items van de HID hebben 

tevens betrekking op de vier antisociale gedragscategorieën uit de DSM-IV (2002). Dit is om de 

denkfoutcategorieën meer betekenis te geven. De vier antisociale gedragscategorieën bestaan uit: 

oppositioneel gedrag, fysieke agressie, liegen en stelen. De vier denkfouten hebben dus betrekking op de 

vier gedragscategorieën en zo ontstaat er een 4x4 matrix van denkfouten en type antisociaal gedrag. De 

betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) van de HID voor de vier typen denkfouten en de vier antisociale 

gedragscategorieën varieert van 0.72 tot 0.90. In de TACt-handleidingen wordt het verband gelegd tussen 
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denkfouten en het moreel redeneren. Denkfouten hangen samen met een lager niveau van moreel 

redeneren. Daarom worden de denkfouten in kaart gebracht. In het hoofdstuk discussie gaan we verder in 

op de terechtheid van deze aanname.  

 

7.2 Afname instrumenten 

Tabel 7.2  Aantal afgenomen instrumenten per afgeronde training naar jaar van afronding van de training (n=321) 

Instrument 2015 

(n=123) 

2016 

(n=123) 

2017 

(n=75) 

Totaal 

(n=321) 

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV) jongere 

voormeting 

120 (98%) 119 (97%) 72 (96%) 311 (97%) 

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV) jongere 

nameting 

119 (97%) 117 (95%) 68 (91%) 304 (95%) 

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV) ouders 

voormeting 

98 (80%) 89 (72%) 47 (63%) 234 (73%) 

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV) ouders 

nameting 

99 (80%) 78 (63%) 41 (55%) 218 (68%) 

Sociaal Information-Processing (SIPI) 0 0 0 0 

Hoe ik Denk (HID) voormeting 120 (98%) 119 (97%) 72 (96%) 311 (97%) 

Hoe ik Denk (HID) nameting 117 (95%) 116 (94%) 71 (95%) 304 (95%) 

Instrument 2015 

(n=123) 

2016 

(n=123) 

2017 

(n=75) 

Totaal 

(n=321) 

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV) jongere 

voormeting en nameting 

119 (97%) 114 (93%) 66 (88%) 299 (93%) 

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV) ouders 

voormeting en nameting 

89 (72%) 76 (62%) 37 (49%) 202 (63%) 

Sociaal Information-Processing (SIPI) 0 0 0 0 

Hoe ik Denk (HID) jongeren voormeting en nameting 109 (89%) 109 (89%) 67 (89%) 285 (89%) 

 

Uit tabel 7.2 blijkt dat de HID en de VPV bij het merendeel van de jongeren in de voor- en nameting wordt 

afgenomen (en geregistreerd). De VPV bij ouders wordt in de voormeting gemiddeld door driekwart van de 

ouders ingevuld en bij de nameting door twee derde. Het percentage ouders dat de vragenlijsten invult is 

echter lager dan het percentage ouders dat betrokken, en bij de eindevaluatie aanwezig is. Uit de 

terugkoppelinterviews blijkt dat ouders de vragenlijsten niet altijd retourneren. We stellen een afname vast 

in de mate waarin de VPV door ouders wordt ingevuld. We merken hierbij op dat ouders niet altijd betrokken 

zijn bij TACt Regulier. 

 

De uitkomsten van de vragenlijsten worden niet gebruikt door de trainers voor de evaluatie van individuele 

training. Mogelijk zien de trainers hierdoor niet altijd het nut van de vragenlijsten en worden vervolgens 

geen acties ondernomen richting de ouders om de ingevulde vragenlijsten te ontvangen.  

 

De SIPI wordt niet afgenomen en de meeste trainers zijn ook niet bekend met deze vragenlijst. Uit het 

interview met het management van Top Groep blijkt dat bij de start van de uitvoering van TACt in 2015 de 

SIPI nog niet kon worden afgenomen, omdat de vragenlijst nog niet gevalideerd was. Er is nooit 
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duidelijkheid gekomen over de stand van zaken met betrekking tot de SIPI vanuit het landelijk bureau van 

de RvdK, ook niet na herhaaldelijk vragen. In overleg met het toenmalige hoofd kwaliteitsbewaking is 

besloten de SIPI niet af te nemen. De trainers krijgen ook in de opleiding geen instructie over de afname van 

de SIPI. Bij het huidige hoofd kwaliteitsbewaking van PI Research is ook niet bekend waarom de SIPI niet 

wordt afgenomen. Wel is bevestigd dat de vragenlijst niet wordt afgenomen.  

 

In de handleiding wordt alleen melding gemaakt dat de HID de trainers inzicht kan verschaffen in de 

denkfouten. Verder wordt niet benoemd of en hoe de vragenlijsten gebruikt moeten of kunnen worden 

voor het invullen van de training en de evaluatie van de training.  

 

Enkele trainers merken op dat het invullen van de vragenlijsten weinig meerwaarde heeft voor de jongeren. 

Zij snappen vaak de noodzaak van het invullen van de vragenlijsten niet. Sommige vragen zijn voor 

sommige jongeren ook lastig te beantwoorden. In het terugkoppelinterview met Top Groep blijkt dat de 

vragenlijsten worden afgenomen omdat het moet, als dit als voorwaarde in de aanbesteding is opgenomen. 

De informatie uit de vragenlijsten wordt in de praktijk niet gebruikt voor het opstellen van doelen en/of om 

invulling te geven aan de training. Ook de vragenlijsten in het eindgesprek worden in de praktijk niet benut 

om de training en de vooruitgang van de jongeren te evalueren.  

  

7.3 Instroom voor veranderonderzoek 

Om te bepalen hoeveel respondenten nodig zijn om een betrouwbaar veranderonderzoek uit te voeren is 

een poweranalyse uitgevoerd. Er wordt een positief effect verwacht van de training. Echter, omdat een deel 

van de deelnemers niet aan alle inclusiecriteria voldoet en uit de literatuur bekend is dat dit kan leiden tot 

negatieve uitkomsten, zijn we uitgegaan van een tweezijdige toets. De grootte van de benodigde 

steekproef is afhankelijk van de grootte van het verwachte effect, in dit geval de beoogde verandering. Uit 

de poweranalyse (berekend met G Power) blijkt dat voor het meten van verandering tussen twee metingen 

(met een gepaarde t-toets) een power van.80, een alpha van.05 de volgende steekproefgrootte nodig is: 

 Een klein effect (d=0.2): 199 respondenten 

 Een gemiddeld effect (d=0.3):90 respondenten 

 Een groot effect (d=.05): 34 respondenten 

 

Nadat de programma-integere uitvoering is verbeterd en passende instrumenten worden ingezet voor het 

meten van verandering, duurt het op basis van een instroom van 100 jongeren per jaar afhankelijk van het 

verwachte effect minimaal anderhalf tot twee jaar alvorens de benodigde respondenten zijn bereikt. Het 

gaat hier dan alleen om het veranderonderzoek en niet om effectonderzoek met een controle- of 

vergelijkingsgroep (bij voorkeur gerandomiseerd). 
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7.4 Samengevat 

TACt Regulier heeft tot doel de sociale vaardigheden van jongere te verbeteren, de vaardigheden voor 

boosheidscontrole te verbeteren en het niveau van moreel redeneren te verhogen. Om te bepalen of deze 

doelen worden bereikt is inzicht nodig in de sociale vaardigheden, de vaardigheden voor boosheidscontrole 

en het niveau van moreel redeneren voor en na de interventie. Het merendeel van de jongeren vult voor en 

na de trainingen de vragenlijsten die sociale vaardigheden meten in. Dit is niet het geval voor ouders. Voor 

het meten van verandering met betrekking tot boosheidscontrole is geen informatie beschikbaar. Er wordt 

geen instrument afgenomen waarmee de vaardigheden voor boosheidscontrole in kaart worden gebracht. 

In overleg met PI Research en de RvdK wordt de SIPI uit de handleiding niet afgenomen omdat de afname 

als te complex wordt gezien om door de trainers in de intake af te nemen. Het is ook de vraag of het een 

geschikte maat is voor vaardigheden met betrekking tot boosheidscontrole. Er is een betrouwbaar en valide 

instrument nodig om vaardigheden met betrekking tot boosheidscontrole en agressie te meten. Het niveau 

van moreel redeneren wordt gemeten met de HID. Deze vragenlijst meet echter denkfouten en niet moreel 

redeneren. De ingevulde vragenlijsten worden niet gebruikt om invulling te geven aan de training en om het 

effect van de training op individueel niveau in kaart te brengen. De afname van de instrumenten is, en wordt 

gevoeld als, een verplichting. Dit heeft negatieve invloed op de motivatie van de trainers voor de afname en 

de wijze waarop zij de jongeren en ouders motiveren om de vragenlijsten in te vullen.  

We concluderen dat niet de juiste meetinstrumenten worden afgenomen om verandering op de doelen te 

meten. Er moet eerst een goede selectie van meetinstrumenten plaatsvinden alvorens een 

veranderonderzoek kan worden uitgevoerd. Alleen het instrument dat sociale vaardigheden meet komt 

daar nu voor in aanmerking.  

 

Afhankelijk van het verwachte effect van de interventie is een steekproef nodig van 199 (klein effect, d=0.2), 

90 (middelmatig effect, d=0.3) of 34 respondenten (groot effect, d=0.5). Nadat de programma-integere 

uitvoering verbeterd is en passende instrumenten worden ingezet voor het meten van verandering, duurt 

het op basis van een instroom van 100 jongeren per jaar afhankelijk van het verwachte effect minimaal 

anderhalf tot twee jaar alvorens de benodigde respondenten zijn bereikt. Het gaat hier dan alleen om 

veranderonderzoek en niet om effectonderzoek met een controle- of vergelijkingsgroep (bij voorkeur 

gerandomiseerd).  
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8 Conclusies TACt Regulier 

In dit hoofdstuk trekken we conclusies ten aanzien van de vijf centrale onderzoeksvragen: 

 

8.1 Programma-integere uitvoering 

Wijze van beoordeling 

De mate waarin de interventie TACt Regulier wordt uitgevoerd volgens de handleiding is beoordeeld aan de 

hand van een beoordelingskader. Het beoordelingskader is gebaseerd op de beschrijvingen in de 

handleidingen. In de handleidingen zijn de kernelementen van de interventie niet als dusdanig benoemd. 

De kernelementen die de onderzoekers op basis van de handleiding hebben opgesteld, zijn daarom 

voorgelegd aan de hoofden kwaliteitsbewaking van TACt. De zeven criteria die door de hoofden benoemd 

zijn, hebben we zwaarder meegewogen in de beoordeling. Het onderzoek heeft ook enkele 

onduidelijkheden en hiaten in de handleidingen en de monitoring van de programma-integriteit aan het 

licht gebracht. Deze worden benoemd bij de specifieke onderdelen van de uitvoering en bieden 

aanknopingspunten voor doorontwikkeling. In dit hoofdstuk beperken we ons tot de aanknopingspunten 

specifiek voor TACt Regulier. 

 

Beperkingen van het onderzoek 

Hoewel bij de beoordeling van de criteria gebruik is gemaakt van triangulatie en we daardoor een goed 

beeld hebben gekregen van de uitvoering van de interventie, kent het onderzoek enkele beperkingen. Een 

beperking van het onderzoek is dat de beoordeling grotendeels gebaseerd is op zelfrapportage in plaats van 

op objectieve materialen. De beoordeling van de criteria voor programma-integere uitvoering van de 

interventie is vooral gebaseerd op registratiegegevens, dossieronderzoek en interviews met uitvoerende 

medewerkers van TACt Regulier en ketenpartners. In het dossieronderzoek zijn bronnen geraadpleegd die 

door trainers, jongeren, ouders en supervisoren zijn ingevuld. De nadruk ligt hierdoor vooral op het 

perspectief van de betrokken organisaties en uitvoerders. Er was nauwelijks objectief materiaal beschikbaar 

voor beoordeling. 

Het is in het onderzoek niet mogelijk gebleken om het beoogde aantal trainingsbijeenkomsten bij te wonen. 

Door video-opnames te bekijken is geprobeerd een objectief oordeel te vormen over de uitvoering van de 

training door de trainers. Het aantal beoordeelde opnames en observaties is echter beperkt. Daarnaast is 

1 In hoeverre worden de trainingen uitgevoerd volgens de handleidingen die zijn goedgekeurd 

door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie?  

2 Indien er knelpunten zijn bij de uitvoering van de trainingen, wat zijn daarvan de oorzaken? 

3 Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van de trainingen? 

4 Hoe beoordelen de betrokken instanties de trainingen en wat zijn hun ervaringen? 

5 Wat valt uit de resultaten van deze procesevaluatie te concluderen over de eventuele 

haalbaarheid van een veranderonderzoek? 
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het ook niet gelukt om jongeren en ouders te interviewen. Het perspectief van jongeren en ouders is alleen 

in beeld gebracht op basis van ingevulde vragenlijsten in de dossiers.  

De beoordeling van de programma-integere uitvoering is mede gebaseerd op de jaarlijkse beoordeling van 

de trainers door de supervisoren ten behoeve van de verlenging van de licenties. Deze beoordeling gebeurt 

met behulp van de BMIU, een instrument dat voor meerdere interventies wordt gebruikt. Dit instrument is 

niet gevalideerd voor TACt Regulier en wordt niet standaard ingevuld en geregistreerd. Ook mogen trainers 

zelf kiezen welke trainingsbijeenkomsten worden beoordeeld. Hierdoor kan in de beoordeling door de 

supervisoren een positieve bias zitten.  

Het bleek lastig om sommige trainers te motiveren tot het invullen van vragenlijsten en het benaderen van 

jongeren. Het meedoen aan onderzoek zoals deze procesevaluatie is geen onderdeel van de 

opdrachtverlening aan trainers – die veelal als zzp’ers de training uitvoeren – noch voorwaarde voor 

certificering. Werkbelasting, caseload en/of onvoldoende het nut inzien van deelname aan onderzoek 

zorgen er dan voor dat zij minder prioriteit geven of kunnen geven aan medewerking aan onderzoek.  

 

Rekening houdend met deze beperkingen is de programma-integriteit op onderdelen niet te beoordelen 

doordat de beoordeling grotendeels gebaseerd is op zelfrapportage in plaats van objectief materiaal. Door 

de onzekerheden en onduidelijkheden te benoemen in het rapport, hebben we een zo genuanceerd 

mogelijk beeld gegeven van de uitvoering van TACt Regulier op basis van de beschikbare informatie. Het 

onderzoek biedt daarom ook aanknopingspunten voor een meer onafhankelijke beoordeling van de 

programma-integriteit.  

 

Algemeen oordeel programma-integriteit 

De bevindingen over de programma-integere uitvoering zijn samengevat in tabel 8.1. Voor de beoordeling 

van de criteria voor doelgroep en context en de uitvoering van de kernelementen zijn we uitgegaan van de 

bevindingen van Durlak en Dupré (2008). Zij concluderen dat positieve uitkomsten verwacht kunnen 

worden bij een minimale programma-integriteit van 60%. In een recente meta-analyse van Goense et al. 

(2016)
64

 naar het effect van interventies voor jongeren op antisociaal gedrag blijkt overigens dat alleen 

interventies met een hoog niveau van programma-integriteit een positief effect hebben.  

 

Aangezien geen gevalideerd en betrouwbaar systeem voorhanden was om de programma-integriteit van 

TACt Regulier te beoordelen, en er überhaupt problemen waren in de objectieve vaststelling van 

programma-integriteit op basis van verschillende bronnen, zijn robuuste uitspraken over de mate van 

programma-integriteit van TACt Regulier niet goed mogelijk. Per criterium hebben we op basis van de 

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens beoordeeld of het criterium van toepassing is op minder dan 60% 

van de trainingen/trainers (= onvoldoende), op 60 tot 80% van de trainingen/trainers (= voor verbetering 

vatbaar) of op meer dan 80% van de trainingen/trainers (= goed). Als er onvoldoende informatie is om een 
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beoordeling te geven, hebben we het criterium met onbekend beoordeeld. In het beoordelingskader is 

benoemd hoe de beoordeling op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens tot stand komt.  

 

 In tabel 8.1 is zijn de criteria die als goed zijn beoordeeld donkergroen weergegeven, criteria die als voor 

verbetering vatbaar zijn beoordeeld zijn blauw weergegeven en criteria die we niet kunnen beoordelen wit.  

 Geen van de criteria wordt op basis van de geraadpleegde bronnen als onvoldoende (dit is minder dan 60% 

van de trainingen en trainers) beoordeeld.  

 

Overall beoordelen we op basis van de geraadpleegde bronnen de programma-integriteit als voor 

verbetering vatbaar. Er zijn teveel onderdelen waarbij er onduidelijkheid is over de programma-integriteit en 

er ontbreekt een objectieve bron.  

 

Tabel 8.1 Beoordeling programma-integriteit (doelgroep, kernelementen en context) 

Criterium  

Doelgroep De bereikte doelgroep voldoet aan de criteria voor de beoogde doelgroep 

Kernelementen Aangepaste duur en fasering (8 SOVA, 8 BCT en 8 MR) 

 Responsiviteit (oefeningen worden aangepast aan de individuele situatie van de 

jongere) 

 Sociale Vaardigheden worden geoefend (SOVA) 

 Boosheidscontroleketen wordt toegepast (BCT) 

 Morele dilemma’s worden in drie fasen behandeld (MR) 

 Huiswerk wordt opgegeven, gemaakt en besproken 

 De ouders worden betrokken op de voorgeschreven manier 

Context (uitvoerders en 

organisatie) 

 De trainers voldoen aan eisen voor opleiding, certificering 

 Supervisoren en opleiders voldoen aan de eisen voor opleiding, certificering en 

supervisie 

  De programma-integriteit wordt bewaakt conform de handleiding  

  De samenwerking met de ketenpartners verloopt goed 

 

 

 Goed Voor verbetering vatbaar Onvoldoende Onbekend 

 

Conclusie met betrekking tot de doelgroep 

Tussen 1 april 2015 en 1 januari 2018 zijn 370 jongeren ingestroomd in TACt Regulier. 356 jongeren 

hebben de training afgesloten op 1 januari 2018 en bij veertien jongeren loopt de training nog. Van de 356 

bij wie de training is afgesloten zijn 33 jongeren niet met de training gestart. 323 jongeren zijn met de 

training gestart en hebben die afgesloten. Van die 323 jongeren is 11% voortijdig gestopt en heeft 89% de 

training volledig doorlopen en afgerond.  
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In het dossieronderzoek bij de RvdK voldoet een minderheid van de bereikte doelgroep aan alle criteria van 

de beoogde doelgroep die staan geformuleerd in de handleiding: circa 45%. Dat betekent dat het 

merendeel niet voldoet aan een of enkele criteria uit de handleiding. Aan elk afzonderlijk criterium voldoet 

minimaal 84%. Bij 80% van de jongeren is er sprake van tekorten in boosheidscontrole en sociale 

vaardigheden. Door de hoofden kwaliteitsbewaking van PI Research zijn dit de belangrijkste criteria voor 

TACt genoemd. Ook aan deze beide criteria voldoet 20% van de deelnemers niet. TACt Regulier is bedoeld 

voor jongeren met een hoog of midden recidiverisico. Bij 16% van de deelnemers is het recidiverisico laag. 

Daarnaast gelden contra-indicaties. Op basis van het dossieronderzoek is niet te bepalen of de contra-

indicaties in het dossier (35%) de training in de weg staan en of dit besproken is in het MDO. Verder komt 

het voor dat jongeren met een licht verstandelijke beperking TACt Regulier opgelegd krijgen. 

 

Op basis van de registratiegegevens en het dossieronderzoek is het niet mogelijk om van alle criteria een 

goed beeld te krijgen. Zo wordt bereidheid tot medewerking niet standaard geregistreerd, werd in de 

onderzoeksperiode nog niet goed geregistreerd of er sprake is van LVB en wordt er geen instrument 

gebruikt om de motivatie van de jongeren objectief te meten. Op basis van het dossieronderzoek is het ook 

moeilijk te bepalen of de genoemde problematiek de training in de weg staat of niet. Tot slot is er 

onduidelijkheid over het gewicht dat aan de verschillende inclusiecriteria moet worden gegeven. In de 

handleiding is dit niet benoemd maar in de praktijk wordt meer gewicht gegeven aan tekorten in 

boosheidscontrole en sociale vaardigheden.  

 

Als jongeren niet voldoen aan de inclusiecriteria, dan hebben ze een laag recidiverisico (16%) en/of voldoen 

ze niet aan alle inclusiecriteria. TACt Regulier is bedoeld voor jongeren met een midden tot hoog 

recidiverisico. Vanuit de RNR-principes is de toepassing van TACt bij jongeren met een lager recidiverisico 

niet aan te raden omdat de interventie dan te intensief is en niet aansluit bij het risicoprincipe. Dit kan leiden 

tot negatieve effecten.
65

 Ook moet een interventie aansluiten bij de risicofactoren van de jongeren. Als de 

jongeren niet voldoen aan een of meerdere criteria, dan wordt niet voldaan aan het behoefteprincipe.  

 

Verder komt het voor dat jongeren met een licht verstandelijke beperking TACt Regulier opgelegd krijgen. 

Een van de oorzaken hiervan is dat op het moment van het advies niet bekend is dat er sprake is van een 

LVB. Was dat wel bekend dan had een TACt Plus geadviseerd/opgelegd kunnen worden. Als in de intake 

blijkt dat er bij jongeren toch sprake is van een LVB, kan alsnog worden overgeschakeld naar de uitvoering 

van TACt Plus volgens de handleiding. Dit gebeurt in de praktijk relatief weinig, maar als het gebeurt, dan 

wordt dit niet of nauwelijks vastgelegd. Dus op basis van de registraties kunnen we geen accuraat beeld 

geven van de passendheid van de interventie bij dit criterium. 
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Conclusie met betrekking tot de kernelementen 

De uitvoering van vijf van de zeven kernelementen waar door de hoofden kwaliteitsbewaking het meest 

gewicht aan is gegeven, is voor verbetering vatbaar. De uitvoering van twee van de zeven kernelementen 

wordt op basis van de geraadpleegde bronnen als goed beoordeeld: oefenen van sociale vaardigheden en 

het toepassen van de boosheidscontroleketen. Afwijkingen van deze kernelementen gebeuren veelal bij 

uitzondering en in overleg met de coördinator taakstraffen, maar niet altijd in overleg met de supervisor. 

Afwijkingen worden niet geregistreerd. Hierdoor is niet altijd duidelijk wanneer “onderbouwd” afgeweken 

wordt en wanneer niet. Dit hebben we daarom niet kunnen meewegen in de beoordeling van programma-

integere uitvoering. 

 

De uitvoering van de andere vijf kernelementen is voor verbetering vatbaar. Zo is binnen duur en fasering 

het uitvoeren van het onderdeel Moreel Redeneren een aandachtspunt. Niet alle trainers vinden deze 

module en de omvang ervan passend bij de jongeren. De uitvoering van deze module wordt ook als moeilijk 

ervaren. Dit beïnvloedt de programma-integere uitvoering van dit onderdeel. Trainers geven als redenen om 

af te wijken responsiviteit aan. Zij zeggen het onderdeel moreel redeneren niet uit te voeren of aan te 

passen om aan te sluiten bij de behoeften van de jongeren. De afwijkingen worden niet onderbouwd of 

geregistreerd. Moreel Redeneren is volgens de handleiding en het hoofd kwaliteitsbewaking een essentieel 

onderdeel van TACt Regulier. Als trainers hier wijzigingen in doorvoeren dan tornen ze aan de programma-

integere uitvoering.  

Maatwerk in de zin van aanpassen aan de behoeften van de jongeren is nodig om te voldoen aan de 

voorwaarde van responsiviteit, echter zonder af te wijken van de beoogde interventie. Het gaat hier vooral 

om de oefeningen aan te passen aan de individuele situaties van de jongeren. Het aanbrengen van 

individuele accenten in de training wordt in de jaarlijkse beoordeling door supervisoren beoordeeld. Dit is 

een aandachtspunt voor meerdere trainers. TACt Regulier is een training met standaardmodules, maar in de 

oefeningen worden individuele accenten toegepast om aan te sluiten bij de behoeften van de jongeren. 

Daarnaast is onvoldoende duidelijk of de individuele doelen die in 60% van de contracten met jongeren 

worden benoemd aansluiten bij de vaardigheidstekorten van de jongeren. De belangrijkste oorzaak hiervoor 

is dat de vragenlijsten over vaardigheidstekorten niet worden gebruikt als instrument om de inhoud te 

bepalen. 

 

 Ook de kernelementen die behoren tot netwerk en generalisatie (huiswerk, betrokkenheid ouders, contact 

met coördinatoren taakstraf en betrokkenheid andere hulpverleners) worden als voor verbetering vatbaar 

beoordeeld. Deze kernelementen worden niet eenduidig uitgevoerd en redenen om af te wijken van de 

programma-integriteit worden niet goed vastgelegd. Het is niet duidelijk of het huiswerk niet is gemaakt of 

dat het formulier niet is ingevuld. Het is niet duidelijk waarom ouders niet zijn betrokken en of de 

ouderbetrokkenheid bestaat uit alleen de aanwezigheid van ouders bij de voorgeschreven bijeenkomsten 

of dat ouders de jongeren ondersteunen bij het huiswerk en het oefenen van de vaardigheden. Ouders zijn 

in het merendeel van de trainingen aanwezig bij de ouderbijeenkomst en eindevaluatie (80%) maar bij de 

tussenevaluatie zijn minder ouders aanwezig (68%). Op basis van de geraadpleegde bronnen kunnen we 
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geen uitspraak doen over de wijze waarop en mate waarin de ouders tussentijds geïnformeerd worden en 

hun kinderen ondersteunen bij het huiswerk en oefenen. Het doel van ouderbetrokkenheid is de 

generalisatie van de geleerde vaardigheden te ondersteunen. Worden ouders helemaal niet betrokken, dan 

zijn er meestal legitieme redenen voor: jongeren ouder dan 16 jaar willen niet dat ouders betrokken worden, 

ouders zijn niet in beeld of ouders zijn niet in staat om betrokken te worden.  

 

Het contact tussen trainers en coördinatoren taakstraf wordt door trainers en coördinatoren als goed 

beoordeeld. Uit de registratiecijfers blijkt echter dat de coördinatoren taakstraf niet altijd aanwezig zijn bij 

de evaluaties, en het is ook niet duidelijk hoe en in welke mate de trainers de coördinatoren tussentijds op 

de hoogte houden. Dit lijkt persoonsafhankelijk te zijn, zowel van de persoon van de trainer als van de 

coördinator taakstraf.  

 

Voor de generalisatie van het geleerde tijdens de training wordt aangeraden om ook andere hulpverleners - 

indien aanwezig - te betrekken bij de training. De betrokkenheid van andere betrokken hulpverleners (zoals 

jeugdreclassering, gezinsvoogd of hulpverleners in instellingen bij uithuisgeplaatste jongeren) is echter 

beperkt. Zij worden geïnformeerd, maar zijn heel beperkt aanwezig bij evaluatiebijeenkomsten. Dit heeft 

veelal een praktische aanleiding (locatie, agenda). Het doel van het betrekken van hulpverleners is de 

generalisatie van wat tijdens de training wordt geleerd te bevorderen. Als hulpverleners hierin geen 

ondersteunende rol kunnen vervullen, heeft dit weinig zin. 

 

Conclusie met betrekking tot de context 

De trainers en de organisaties voldoen aan de eisen in de handleiding. Alle trainers zijn opgeleid tot TACt- 

trainer en worden jaarlijks beoordeeld om aan de eisen van de certificering te voldoen. Het supervisiemodel 

zoals in de handleiding staat beschreven is aangepast om beter te voorzien in de behoeften van trainers. 

Verdere doorontwikkeling van de supervisie staat op het programma. Ook supervisoren voldoen aan de 

eisen. Wel hebben in het afgelopen jaar personeelswisselingen plaatsgevonden bij de organisatie die de 

supervisie uitvoert. Dit heeft vooral bij beginnende trainers voor wat onrust gezorgd en leidt tot wat 

vertraging van hun beoordeling. Dit heeft ons inziens echter geen invloed op de kwaliteitsbewaking in het 

algemeen. 

 

Hoewel de supervisie gebeurt conform de handleiding kan een aantal aandachtspunten worden 

geformuleerd voor de wijze waarop de programma-integere uitvoering wordt beoordeeld. De trainers 

kunnen zelf kiezen welke trainingsbijeenkomsten ze opnemen en voorleggen voor beoordeling. Een gevolg 

hiervan kan zijn dat trainers die bijeenkomsten voorleggen ter beoordeling waarvan zij zelf denken dat ze 

het meest programma-integer worden uitgevoerd. De beoordeling van de programma-integere uitvoering 

valt dan mogelijk gunstiger uit dan wanneer gekozen wordt voor een at random beoordeling van 

bijeenkomsten en trainingen. Voor de beoordeling van de video-opnames wordt niet standaard gebruik 

gemaakt van een gevalideerd beoordelingsinstrument. De BMIU wordt niet standaard gebruikt voor het 

beoordelen van de video-opnames. Alleen bij onderdelen die als onvoldoende worden beoordeeld, wordt 
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ook een beoordeling door een tweede supervisor ingezet. De uitkomsten met de BMIU worden niet 

geregistreerd of bewaard.  

We concluderen dat de kwaliteitsbewaking wordt uitgevoerd conform de handleiding, maar dat de wijze 

waarop de kwaliteitsbewaking in de handleiding is beschreven voor verbetering vatbaar is. Om het beoogde 

effect met de interventie te bereiken, is een goede programma-integriteit nodig. Dit kan alleen door naast 

de goede supervisiemogelijkheden die nu worden geboden ook aandacht te hebben voor een meer 

betrouwbare en objectieve beoordeling van de programma-integriteit.  

 

8.2 Knelpunten in de uitvoering van de training 

In de procesevaluatie zijn enkele knelpunten benoemd die de goede uitvoering van TACt Regulier kunnen 

beïnvloeden.  

 

TACt Regulier is ontworpen – en theoretisch onderbouwd – voor een specifieke groep jongeren. Een 

passende selectie van jongeren voor TACt Regulier is daarom van belang voor een goede uitvoering van de 

interventie. Daarvoor is het nodig dat raadsonderzoekers een duidelijk beeld hebben van de interventie en 

voor wie de interventie bedoeld en geschikt is. Daarnaast is het nodig dat relevante gegevens over de 

jongeren beschikbaar zijn/komen, zodat kan worden bepaald welke interventies passend zijn. In geval van 

TACt Regulier is het van belang dat de raadsonderzoeker afweegt of er sprake is van problemen met 

boosheidscontrole in meerdere situaties. Hierop worden raadsonderzoekers niet geïnstrueerd. Er is 

regelmatig voorlichting gegeven over TACt. De vraag die door betrokkenen wordt gesteld, is of dit 

voldoende is. 

 

De TACt-training gaat uit van de betrokkenheid van ouders. Er zijn echter niet altijd ouders in beeld. Ouders 

kunnen of willen niet altijd betrokken zijn. Jongeren boven de 16 jaar kunnen ook de betrokkenheid van 

ouders weigeren. Als ouders niet betrokken zijn, hoeft dit niet per se een goede uitvoering van TACt in de 

weg te staan. Het is dan van belang dat er iemand anders in het netwerk van de jongere wordt gevonden die 

de jongere kan ondersteunen bij het oefenen en het huiswerk. Dit is onvoldoende uitgewerkt in de 

handleiding.  

 

De vragenlijsten worden momenteel vooral afgenomen omdat het met het oog op een effectevaluatie als 

voorwaarde wordt gesteld door de opdrachtverlener – de RvdK. Jongeren en trainers zien niet altijd het nut 

in van de afname van de vragenlijsten. Een duidelijkere benutting van de uitkomsten van de vragenlijsten in 

de training bij het opstellen en evalueren van de leerdoelen van de jongeren kan een meer getrouwe en 

betrouwbare afname stimuleren. Hiervoor is het wel nodig dat er gevalideerde instrumenten worden 

geselecteerd die de programmadoelen meten.  
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8.3 Bevorderende en belemmerende factoren 

Bevorderende en belemmerende factoren zijn vaak een spiegel van elkaar. We trekken eerst conclusies over 

de bevorderende factoren. 

 

TACt Regulier is een gestructureerde training. Als jongeren goed zijn voorgelicht, is het duidelijk wat van hen 

wordt verwacht. Dit helpt voor de goede uitvoering van de training. Er is twee keer per week contact tussen 

jongeren en trainer in een periode van drie maanden. Dit bevordert het contact met de jongeren, de 

motivatie, de voortgang en de transfer van wat tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt geleerd naar het 

dagelijks leven van de jongeren.  

 

De scheiding tussen uitvoerende organisaties en de organisatie die de kwaliteit bewaakt, is bevorderend 

voor een goede kwaliteitsbewaking. De beoordeling van de kwaliteit en de supervisie zijn daardoor 

onafhankelijk. Door de uitvoerende organisatie wordt strak gestuurd op de registratie van gegevens en het 

aanleveren van verslagen en vragenlijsten. Ook de supervisie en de jaarlijkse beoordeling worden strak 

aangestuurd. Dit bevordert de programma-integere uitvoering. De wijze waarop de programma-integriteit 

wordt gemonitord, is echter voor verbetering vatbaar. Onderbouwde afwijkingen van de programma-

integriteit worden niet vastgelegd. Hierdoor is het niet mogelijk om de programma-integere uitvoering 

overall goed te beoordelen.  

 

De aanwezigheid van een steunend figuur in het netwerk van de jongeren (ouders of iemand anders) en het 

maken van huiswerk – vooral oefenen in de dagelijkse situaties – is bevorderend voor het succes van de 

training. Indien het de trainer niet lukt om een steunend figuur in het netwerk van de jongeren te vinden, 

kan dit als consequentie hebben dat de jongeren het huiswerk niet maken. Dit is een mogelijke 

belemmerende factor voor de uitvoering van een individuele training.  

 

Een belangrijke factor voor de goede uitvoering van TACt Regulier is de vaardigheid van de trainer. Dit is ook 

bekend uit andere interventies en de literatuur. In de TACt-opleiding worden de specifieke vaardigheden 

voor TACt getraind. Uit het onderzoek blijkt echter dat niet alle trainers in dezelfde mate het nut inzien van 

het onderdeel moreel redeneren. De vraag die gesteld kan worden is of dit voldoende aandacht krijgt in de 

opleiding. De persoonlijke eigenschappen en vaardigheden van de trainer in algemene zin spelen mogelijk 

een nog grotere rol. Hier is bij de programma-integere uitvoering niet naar gekeken. Ook de match tussen 

jongere en trainer is een belangrijke factor die het positieve effect van de training kan bepalen. Bij 

onderzoek naar de doeltreffendheid van TACt is het van belang om daar rekening mee te houden.  

 

8.4 Beoordeling door de betrokkenen 

We concluderen dat zowel trainers, supervisoren en uitvoerende organisaties (Top Groep en PI Reseach), als 

de medewerkers van de RvdK een positieve waardering hebben voor TACt Regulier. Ook jongeren en ouders 

geven in het algemeen aan tevreden te zijn met de training en zien vooruitgang bij hun kinderen. Het 
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merendeel van de respondenten van OM en ZM zegt onvoldoende zicht te hebben op de inhoud en het 

verloop van de leerstraf TACt om hier een goed oordeel over te geven.  

 

8.5 Haalbaarheid veranderonderzoek 

Voordat een doeltreffendheidsonderzoek in de vorm van een veranderonderzoek kan worden uitgevoerd, is 

het van belang dat programma-integer wordt gewerkt. Dit betekent dat de doelgroep moet voldoen aan de 

criteria en dat de interventie moet worden uitgevoerd zoals bedoeld. Op basis van de procesevaluatie 

concluderen we dat het nu nog te vroeg is om een veranderonderzoek uit te voeren. De programma-

integriteit moet eerst worden verbeterd. Alvorens een veranderonderzoek wordt uitgevoerd moeten echter 

valide en betrouwbare instrumenten worden geselecteerd voor het meten van de programmadoelen. Dit is 

nu alleen het geval voor sociale vaardigheden.  

Er wordt geen instrument afgenomen dat agressie of tekorten in vaardigheden voor boosheidscontrole 

meet. Oorspronkelijk was hiervoor de SIPI bedoeld. De afname van dit instrument is echter complex. De 

vraag die gesteld kan worden is of dit instrument überhaupt kan worden afgenomen, en een meer 

fundamentele vraag is of dit instrument een goede maat is voor de vooruitgang van vaardigheden in 

boosheidscontrole. De HID wordt gebruikt om het effect op het programmadoel verhogen van niveau van 

moreel redeneren te meten. In de handleiding wordt het verband gelegd tussen denkfouten en moreel 

redeneren. Daarin wordt benoemd dat de training aangrijpt op cognities en de verandering van denkfouten 

nastreeft. Door eigen keuzen en afwegingen af te zetten tegen keuzen en afwegingen van derden en 

eventuele denkfouten bij de jongere te belichten, wordt de jongere uitgedaagd om tot morele argumenten 

te komen van een hoger niveau. Met de HID kan niet worden volstaan om het effect op het programmadoel 

het verhogen van moreel redeneren te meten. Ons inziens is denkfouten alleen geen passende maat voor 

het meten van verandering op het niveau van moreel redeneren. Wel kan met de HID vastgesteld worden in 

welke mate jongeren gebruik maken van neutralisatietechnieken.  

 

Op basis van een poweranalyse is berekend wat de minimale omvang van de steekproef moet zijn om een 

betrouwbaar veranderonderzoek uit te voeren. Afhankelijk van het verwachte effect is een steekproef nodig 

van 199 (klein effect, d=0.2), 90 (middelmatig effect, d=0.3) of 34 respondenten (groot effect, d=0.5). Nadat 

de programma-integere uitvoering is verbeterd en passende instrumenten worden ingezet voor het meten 

van verandering, duurt het op basis van een instroom van 100 jongeren per jaar, afhankelijk van het 

verwachte effect, en rekening houdend met uitval minimaal een jaar alvorens de benodigde respondenten 

zijn bereikt. Het gaat hier dan alleen om het veranderonderzoek en niet om effectonderzoek met een 

controle- of vergelijkingsgroep (bij voorkeur gerandomiseerd).  

 

8.6 Algemene conclusie TACt Regulier 

Het doel van de procesevaluatie is in kaart brengen in welke mate TACt Regulier wordt uitgevoerd conform 

de programmahandleidingen. We concluderen dat de uitvoering van de training in algemene zin voor 

verbetering vatbaar is op basis van de geraadpleegde (vooral subjectieve) bronnen. De uitvoering van de 
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meeste kernelementen is voor verbetering vatbaar. Het moet duidelijk zijn voor alle trainers dat de drie 

onderdelen sociale vaardigheden, boosheidscontrole en moreel redeneren even belangrijk zijn voor het 

bereiken van de programmadoelen van TACt Regulier. Om een programma-integere uitvoering mogelijk te 

maken is verduidelijking en aanpassing van de handleiding op enkele punten nodig. Daarnaast is het nodig 

dat de uitvoering meer inzichtelijk wordt gemaakt en wordt gemonitord met behulp van een objectieve 

maat voor de beoordeling van programma-integriteit. Ook kan in de opleiding en supervisie aan de 

verbeterpunten aandacht worden besteed. Tot slot kan het systeem van monitoring van de programma-

integriteit worden verbeterd. Op basis van het onderzoek valt er geen uitspraak te doen over de mate waarin 

de bereikte doelgroep ook de beoogde doelgroep is. Op basis van de handleiding voldoet de bereikte 

doelgroep niet aan alle criteria. Volgens de respondenten wegen niet alle criteria even zwaar mee. Om de 

effectiviteit van de interventie te bevorderen is het nodig dat de juiste doelgroep wordt bereikt en dat de 

programma-integriteit goed is. 
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Deel C Uitvoering TACt Plus 
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9 TACt Plus volgens de handleiding 

9.1 Doelen 

De training heeft als doel jongeren die één of meerdere delicten hebben gepleegd, door middel van een 

intensieve training vaardigheden te leren om de kans te verminderen dat zij opnieuw recidiveren. TACt Plus 

richt zich op de volgende risicofactoren van agressief - en antisociaal gedrag: 

 Tekorten in sociale en oplossingsvaardigheden: jongeren leren vaardigheden waarmee ze moeilijke 

situaties kunnen oplossen of een bepaald doel kunnen bereiken.  

 Tekorten in boosheidcontrole: jongeren leren cognitieve en sociale vaardigheden om grip te krijgen 

op boosheid en lastige situaties op een pro-sociale manier op te lossen. 

 

De doelstelling: ‘antisociale opvattingen en denkfouten die antisociaal gedrag en agressief gedrag 

legitimeren worden uitgedaagd en omgebogen’ van TACt Regulier komt voor TACt Plus te vervallen, omdat 

jongeren met een LVB naar verwachting niet in staat zijn een gevorderd niveau van moreel redeneren te 

bereiken. In het onderdeel SOVA van TACt Plus wordt naast het trainen van sociale vaardigheden het begrip 

van regels en situaties vergroot aan de hand van morele regels. Door samen met de jongere op zoek te gaan 

naar alternatieven die pro-sociaal gedrag uitlokken, werkt de jongere aan het versterken van zijn 

oplossingsvaardigheden en wordt de kans vergroot dat hij zich beter aan de regels houdt.  

 

De TACt Plus beoogt het risico op agressief en antisociaal gedrag te verminderen middels het trainen van 

sociale- en oplossingsvaardigheden, het vergroten van het begrip in sociale situaties en het aanleren van 

cognitieve zelfcontrole. 

 

9.2 Onderbouwing en opbouw volgens de handleiding 

De theoretische achtergrond van TACt Plus is net als TACt Regulier geworteld in de leertheorieën (horen, 

zien, ervaren, feedback). De methoden die worden gehanteerd in de onderdelen sociale vaardigheden en 

boosheidscontrole zijn gebaseerd op elementen uit verschillende (cognitief) gedragstherapeutische 

programma’s. De gebruikte technieken zijn gebaseerd op principes van de operante leertheorie, de sociale 

leertheorie, de sociale informatieverwerkingstheorie, het zelfmanagementmodel en de cognitieve 

leertheorie; de technieken zijn ontleend aan de van deze leertheorieën afgeleide (cognitieve) 

gedragstherapie.  
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TACt Plus bestaat uit de volgende bijeenkomsten: 

 

Tabel 9.1 Bijeenkomsten TACt Plus 

Bijeenkomst  Aantal uur 

1 1 intakegesprek en de delictbespreking 2 uur 

2 16 trainingsbijeenkomsten van 90 minuten (8 x training Sociale Vaardigheden (SOVA) en 

8 x Boosheidscontrole training (BCT) 

24 uur 

3 1 ouderbijeenkomst 1 uur 

4 1 ouder-jongerebijeenkomst 1 uur 

5 tussenevaluatiegesprek en eindevaluatie (en invullen formulieren) 3 uur 

6 huiswerk: 8 weken x 40 minuten 5 uur 

Totaal 36 uur 

 

De opbouw van de interventie per week is weergegeven in het volgende schema. 

 

Tabel 9.2 Opbouw TACt Plus 

Week
 

Bijeenkomsten
 

1
 

Intakegesprek en delictbespreking
 

2
 

BCT 1
 

SOVA 1a
 

 Ouderbijeenkomst (alléén ouders) 

3
 

BCT 2
 

SOVA 1b
 

4 BCT 3
 

SOVA 2a 

 
Bijeenkomst met ouders en jongere samen

 

5
 

BCT 4
 

SOVA 2b
 

 Tussenevaluatie met jongere, ouders, coördinator taakstraffen en evt. hulpverlener
 

6 BCT 5
 

SOVA 3a
 

7 BCT 6
 

SOVA 3b
 

8 BCT 7
 

SOVA 4a
 

9 BCT 8
 

SOVA 4b 

10 Eindevaluatie met jongere, ouders, coördinator taakstraffen en evt. hulpverlener
 

 

De TACt Plus-training begint met de intake in week 0, die bestaat uit de intake (met ouders, jongere, 

coördinator taakstraffen) en een bespreking met de jongere: delict-bespreking. In deze gesprekken spoort 

de trainer, met behulp van drie vragenlijsten (HID
66

 en VPV
67

 bij de jongere en de VPV ook bij de ouders) 

denkfouten, vaardigheidstekorten, relevante cognities en risicosituaties op. Ook leert de jongere de 

consequenties van het delict. Op basis van de informatie uit de intake (de veranderwens jongere en ouders) 

worden keuzes gemaakt voor de inhoud van de trainingen. In de Intake wordt een contract ondertekend 

door ouders en jongere. 

 

                                                                          
66

 HID Hoe Ik Denk (vertaling van HIT: Effects of the EQUIP program on the moral judgement, cognitive distortions, and social skills of 

juvenile delinquents. 
67

 VPV Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden is bedoeld om de interpersoonlijke vaardigheden (relationele en affectieve 

vaardigheden) en intra-persoonlijke vaardigheden van de jongere en ouders/verzorgers te meten. 
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De trainingen bestaan uit twee componenten die als volgt zijn opgebouwd: 

1 De sociale vaardighedentraining maakt gebruik van de basistechnieken introductie en generalisatie. 

Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van morele regels en huiswerkopdrachten (ook om 

toepassing in dagelijks leven te bevorderen. De jongere leert 4 sociale vaardigheden (hier is keuze uit 

9 vaardigheden). 

2 De boosheidscontroletraining maakt gebruik van het herkennen en onderscheiden van triggers en 

signalen van boosheid, ontspanningstechnieken en vooruitdenken, hier benoemd als: wat gebeurt 

er, Time out nemen, zelf rustig worden en teruggaan en doorgaan. Hier wordt een logboek gebruikt 

om te kunnen ingaan op actuele situaties. 

 

De onderdelen SOVA en BCT uit TACt Regulier zijn aangepast voor jongeren met een LVB. Zo wordt één 

vaardigheid in twee bijeenkomsten getraind: een introductiebijeenkomst en een generalisatiebijeenkomst. 

Er vindt dus meer herhaling van vaardigheden plaats dan in TACt Regulier. Ook wordt bij het oefenen van de 

sociale vaardigheden gebruikt gemaakt van morele regels. De boosheidscontroleketen is vereenvoudigd tot 

vier stappen, en het nemen van een time-out (uit de situatie stappen) is toegevoegd. De opbouw van de 

bijeenkomsten verschilt van TACt Regulier en de voorbeeldoefeningen zijn aangepast.  

 

Deze twee onderdelen worden vanaf week 1 tot en met week 9 tweemaal per week getraind. Een 

bijeenkomst duurt 90 minuten.  

Na week 2 vindt een bijeenkomst met ouders plaats, na week 4 met ouders en jongere en na week 5 vindt er 

een tussenevaluatie plaats. Tijdens de ouderbijeenkomst met ouders alleen krijgen de ouders informatie 

over de verschillende onderdelen die tijdens TACt Plus behandeld worden en ontvangen zij kennis en 

vaardigheden t.b.v. het ondersteunen van hun kind. Het is de bedoeling dat ouders hun kind ondersteunen 

bij het oefenen van de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven. In de bijeenkomst wordt ouders 

aangereikt hoe ze dit kunnen doen. Na de laatste trainingsweek vindt er in week 10 of 11 een eindevaluatie 

plaats met jongere, ouders, coördinator taakstraffen en eventueel de hulpverlener. 

 

TACt Plus bestaat uit een vaste opbouw. De trainer stemt de training zoveel mogelijk af op de manier 

waarop de jongere informatie opneemt en de manier waarop de jongere nieuw gedrag kan aanleren. In de 

handleiding en de opleiding worden tips gegeven hoe de trainer dat kan doen. Er wordt niet expliciet 

beschreven hoe de trainer bepaalt op welke manier de jongere informatie opneemt of hoe bij de specifieke 

jongere nieuw gedrag kan worden aangeleerd. 

 

9.3 Kernelementen 

In de handleiding van TACt Plus worden de kernelementen niet als zodanig genoemd. Wel wordt een 

onderbouwing gegeven van de middelen en interventies die worden ingezet in de verschillende modules. 

Uit de handleidingen zijn door de onderzoekers de volgende kernelementen afgeleid. De elementen die ook 

door de projectleider van PI Research zijn genoemd zijn onderstaand vet weergegeven. De kernelementen 

vormen de basis voor het beoordelingskader (zie 9.5). Het concept beoordelingskader wordt ook 

voorgelegd aan de projectleider van PI Research.  
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Kernelementen: 

 Duur en fasering van de training. De duur van de trainingen en de frequentie van de bijeenkomsten 

(2 x per week 1,5uur) zijn zo gekozen om maximaal effect te bereiken. Iedere trainingsbijeenkomst 

kent een vaste opbouw en duidelijke structuur wat voorspelbaarheid voor de jongere geeft. De 

trainer werkt iedere bijeenkomst met een vaste agenda waardoor de jongere weet wat hem te 

wachten staat. Verder worden de oefeningen kort en bondig gehouden, irrelevante informatie 

wordt achterwege gelaten, nadruk ligt op wat goed gaat. 

 Responsiviteit (maatwerk). Op basis van de diagnostiek in de eerste bijeenkomst (aan de hand van 

verschillende instrumenten (HID, SIPI en VPV), worden individuele doelen voor de jongeren 

opgesteld en worden binnen de twee modules persoonlijke accenten aangebracht die passen bij de 

individuele doelen en veranderwens van de jongeren. Er vindt een tussenevaluatie plaats waarin 

doelen eventueel kunnen worden bijgesteld. De training wordt afgestemd op de manier waarop de 

jongere informatie opneemt en de manier waarop de jongere gedrag kan aanleren. In het interview 

met het hoofd kwaliteitsbewaking wordt het inzetten van communicatie en technieken die rekening 

houden met de licht verstandelijke beperking benadrukt. 

 Didactische middelen. Om te zorgen dat het doel bereikt wordt, wordt getraind met 2 verschillende 

modules die goed gestructureerd zijn en ruimte bieden voor persoonlijke invulling. Per module 

worden verschillende didactische middelen ingezet: boosheidscontroleketen (boosheidscontrole) 

en oefenen van vaardigheden. Naast sociale vaardigheden, wordt tijdens de training SOVA het 

begrip over regels en sociale situaties vergroot. Dit gebeurt aan de hand van verschillende morele 

regels. De trainer kan de sociale vaardigheden flexibel inzetten. 

Een belangrijk onderdeel van de boosheidscontroleketen is het nemen van een time-out. Jongeren 

wordt geleerd om op een goede manier uit de situatie te stappen, door bijvoorbeeld aan te geven 

‘even rust te pakken’. 

 Netwerk en generalisatie. Betrokken ouders spelen een belangrijke beschermende rol bij LVB- 

jongeren. Ouders worden daarom actief betrokken bij de interventie. Ouders worden betrokken om 

de jongere te steunen, te motiveren en te zorgen voor generalisatie van het geleerde naar het 

dagelijks leven. Er is een ouderbijeenkomst met alleen de ouders, naast de ouderbijeenkomst waar 

ook de jongere bij is. Omdat ouders van deze doelgroep vaker over zwakke pedagogische kwaliteiten 

beschikken, kan een extra contactpersoon gezocht worden. Er wordt huiswerk/ thuisopdrachten 

meegegeven en er wordt geoefend in de leefcontext. Herhaling wordt gebruikt voor de 

generalisatie. Indien van toepassing worden ook hulpverleners of de gezinsvoogd betrokken. Ook is 

er elke week contact tussen trainer en contactpersonen om ze op de hoogte te houden. Optioneel is 

het 1 x per week aansluiten van de contactpersoon bij de laatste 10 minuten van de training. 

 

In de handleidingen zijn deze elementen onderbouwd, geoperationaliseerd en praktisch uitgewerkt. 
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9.4 Context (uitvoerders en organisatie) 

Betrokken professionals: taken en eisen 

De verschillende professionals in de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van TACt 

Plus zijn weergegeven in figuur 9.1. 

 

Figuur 9.1  Betrokken professionals/organisaties bij uitvoering TACt Plus 

 

 

Bij de uitvoering van TACt Plus hebben de betrokken professionals de volgende taken volgens de 

handleiding: 

 Trainer: traint en begeleidt de jongere, onderhoudt de contacten met ouders, (hulpverlenings-) 

netwerken, rapporteert aan de coördinator taakstraffen van de RvdK. 

 Supervisor: coördineert, organiseert en evalueert de trainingen. Geeft operationeel en functioneel 

leiding aan de trainers, is verantwoordelijk voor de toewijzing van de jongeren aan trainers, is 

aanspreekpunt voor trainers, bewaakt de programma-integriteit. 

 (Aspirant)opleider: leidt de trainers op. 

 Hoofd kwaliteitsbewaking: landelijke sturing, supervisie, consultatie aan opleiders en supervisoren. 

Eisen die aan de verschillende professionals worden gesteld in de handleiding zijn weergegeven in tabel 9.3. 

ZM 

Trainers ZZP/ 

Trainers WSI 

Supervisors  

Consortium 

Top Groep/ 

WSI 

Pi Research 

Hoofd Kwaliteit 

OM 

Landelijk RvdK 

Adviseurs CT 

Gedragsdesk

undigen 

advies - opleggen - 

uitdelen - controle 
uitvoering 

opleiding- 

bewaking kwaliteit 
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Tabel 9.3  Eisen aan de professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de TACt Plus 

Professionals Eisen 

Trainer  Vooropleiding en ervaring: HBO-diploma bij voorkeur Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, VOG, vaardigheden 

en kan gedragsmatig werken, ervaring en affiniteit met de doelgroep (jongeren 

met agressieproblematiek en jongeren met LVB),  

 Opleiding: zevendaagse opleiding (5 dagen TACt Regulier en 2 dagen TACt 

Plus) (voldoendes) en uitvoeren van de eerste training met telefonisch 

coaching 

 Jaarlijkse bijscholing 

 Minimaal 2 volledige trainingen per jaar afronden (1 TACt Plus en 1 TACt 

Regulier) 

 Deelname aan individuele en groepssupervisie 

 Jaarlijkse beoordeling van video-opnames van 2 trainingsbijeenkomsten 

Supervisoren  Licentie als opleider TACt 

 Aantoonbare kennis kwaliteitshandleiding TACt (blijkt uit participatie 

kwaliteitsbijeenkomsten en consultaties 

 Beheersing van kwaliteitsbeoordeling 

 In staat schriftelijke terugkoppeling te geven aan hoofd kwaliteitsbewaking 

over programma-integriteit 

 Kunnen bijstellen van verbetertrajecten voor trainers 

 Actieve bijdrage leveren in bijeenkomsten supervisoren 

 Actieve bijdrage leveren in de kwaliteitsbewakingsbijeenkomsten 

(Aspirant) opleider  Licentie als trainer TACt 

 4 volledige trainingen TACt uitgevoerd 

 Dvd-opnames zijn door hoofd kwaliteitsbewaking als minimaal competent 

gescoord 

 Ervaring met training professionals en volgt eendaagse training train-de-trainer 

 Voert een volledige opleiding trainer tot TACt uit als co-opleider en neemt 

minimaal de helft van de opleidingsonderdelen voor zijn rekening. Beoordeling 

minimaal competent. 

Hoofd 

kwaliteitsbewaking 

Voor deze functie zijn geen eisen geformuleerd, maar wel taken: 

 Landelijke sturing en ondersteuning van de uitvoering  

 Supervisie geven. Dit betekent dat het hoofd kwaliteitsbewaking moet voldoen 

aan de eisen aan supervisoren.  

 Consultatie aan opleiders en supervisoren 

 Voert programma-evaluaties uit 

 Brengt verslag uit van corrigerende maatregelen  

 Beheert systeem licenties 

 Onderhoudt curriculum  

 Bewaakt kwaliteitsproces  

 Onderhoudt contacten 
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Daarnaast spelen de volgende professionals een belangrijke rol in de keten: 

 Raadsonderzoeker: bekijkt met behulp van Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht (LIJ) tijdens 

het multidisciplinair overleg (MDO) of de jongere in aanmerking komt voor TACt Plus. 

 Coördinator taakstraffen: bewaakt het strafrechtelijk proces en spreekt de jongere aan op niet 

naleven van regels en afspraken. De coördinatoren taakstraffen van de RvdK zijn verantwoordelijk 

voor de intake met de jongeren en de overdracht aan de uitvoerder. Daarnaast dienen ze aanwezig te 

zijn bij geselecteerde bijeenkomsten (waaronder de evaluatie). Ze voeren de casusregie over de 

leerstraf en volgen hiervoor het proces van de TACt Plus-training. 

 

In de handleiding worden de officier van Justitie (OvJ) en de rechter niet genoemd. Dit zijn de professionals 

die de leerstraf TACt opleggen aan jongeren.  

 

Bewaken programma-integriteit 

In de kwaliteitshandleiding staat beschreven dat de kwaliteitsbewaking bestaat uit procedures die zijn 

gericht op de adequate uitvoering van het programma door competente trainers en een voortgaand proces 

van beoordeling en bijsturing van de randvoorwaarden om de uitvoering van TACt Plus op goede wijze in te 

bedden. Een belangrijk kwaliteitsaspect is dat de personen die TACt Plus gaan uitvoeren, erkend dienen te 

zijn als TACt Plus-trainer of daarvoor in opleiding zijn. Om erkend te worden als TACt Plus-trainer dient de 

trainer te voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn voor het verkrijgen van een licentie, zoals een erkend 

HBO-diploma, kan gedragsmatig en planmatig werken en beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG). De trainer dient een 7-daagse opleiding te volgen (5 dagen TACt Regulier en na een half jaar 2 dagen 

TACt Plus).  

 

Naast deze basale eisen, zoals het opleidingsniveau of de ervaring, wordt bij de selectie van trainers ook 

gelet op de uitstraling van een kandidaat, blijkt uit het interview met het management. Er wordt vooral gelet 

op de algemene trainingsvaardigheden. In de eisen van TACt Plus staat vermeld: ervaring en affiniteit met 

de doelgroep LVB. De trainers van WSI hebben allen ervaring met de doelgroep LVB. Bij de werving door Top 

Groep werd niet specifiek gescreend op die affiniteit.  

 

Om een licentie te behouden, wordt aan een aantal voorwaarden voldaan (bron: kwaliteitshandleiding): 

 Uitvoering TACt -trainingen: trainers moeten minimaal twee volledige trainingen per jaar afronden 

om hun licentie te behouden (minimaal een TACt Regulier en een TACt Plus). 

 Jaarlijkse beoordeling: Een jaar na afsluiting van het opleidingstraject is er een bijscholingsdag voor 

de trainers. Tijdens deze dag worden kennis en vaardigheden opgefrist, nieuwe ontwikkelingen 

besproken en nieuwe technieken geoefend. 

 Deelname aan individuele en groepssupervisie. De trainer heeft 6 maal per jaar supervisie. Hiervan 

volgt de trainer minimaal vier keer individuele supervisie (waarvan minimaal een keer face-to-face en 

drie keer telefonisch plaatsvindt) en minimaal twee keer groepssupervisie. 
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 Jaarlijkse beoordeling van video-opnames van twee trainingsbijeenkomsten. Trainers dienen 

minimaal drie dvd-opnames per jaar in te sturen voor beoordeling: van een trainingsbijeenkomst van 

een sociale vaardigheidstraining en een boosheidscontroletraining. Een supervisor/opleider 

beoordeelt jaarlijks de video-opnames van twee trainingsbijeenkomsten met behulp van het TACt 

Plus-beoordelingsformulier en de BMIU.
68

 

 

9.5 Operationalisatie criteria beoordelingskader 

De programma-integere uitvoering van TACt Plus wordt in deze procesevaluatie beoordeeld aan de hand 

van een beoordelingskader. Het kader bevat criteria waaraan bij de uitvoering van de interventie moet 

worden voldaan wil deze programma-integer zijn. Dit kader is opgesteld op basis van de handleidingen en 

teruggekoppeld aan het hoofd kwaliteitsbewaking. Kernelementen voor de uitvoering die door het hoofd 

kwaliteitsbewaking (twee respondenten, beiden ook opleider en supervisor) zijn benoemd als essentieel 

onderdeel van TACt Plus zijn in het schema vet weergegeven. Het zijn deze kernelementen waaraan (de 

uitvoering van) TACt Plus minimaal dient te voldoen wil de interventie een TACt Plus interventie ‘zijn’. In het 

beoordelingskader zijn ook criteria toegevoegd voor de context op basis van de eisen die aan de organisatie 

en de betrokken professionals zijn gesteld in de handleiding.  

 

Tabel 9. 4  Beoordelingskader 

Criteria beoordelingskader Toelichting 

Kernelementen  

Aangepaste duur en fasering  

 De training bestaat uit het voorgeschreven aantal sessies.   De training bestaat uit 21 bijeenkomsten (8 

bijeenkomsten BCT, 8 bijeenkomsten SOVA, 

een intake, ouderbijeenkomst en een ouder-

jongere bijeenkomst, tussenevaluatie en 

eindevaluatie). 

 De duur van de trainingsbijeenkomsten komt overeen met de 

voorgeschreven duur. 

 De trainingsbijeenkomsten duren niet langer 

dan 90 minuten. Er wordt twee keer per week 

getraind. 

 De voorgeschreven fasering van de training wordt 

gevolgd. 

 Elke training is opgebouwd uit 8 SOVA en 

8 BCT. 

Responsiviteit (Maatwerk)  

 De voorgeschreven instrumenten worden afgenomen.  De delictbespreking, kostenbatenanalyse, 

VPV, SIPI en HID worden afgenomen tijdens 

de intake. 

 De VPV, SIPI en HID worden afgenomen 

tijdens de eindevaluatie. 

 Er worden individuele doelen opgesteld.  In het contract zijn individuele doelen van de 

jongere benoemd. 

 

 Er worden binnen de standaard modules individuele accenten 

 

 De oefeningen in de standaardmodules 

                                                                          
68

 In de handleiding kwaliteitsbewaking van TACt Plus wordt expliciet benoemd dat de beoordeling met behulp van de BMIU gebeurt. 

Dit is niet het geval in de handleiding kwaliteitsbewaking van TACt Regulier.  
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Criteria beoordelingskader Toelichting 

Kernelementen  

aangebracht in verband met doelen jongeren op basis van de 

instrumenten.  

worden aangepast aan de situaties uit het 

dagelijks leven van de jongeren. 

 Op basis van de individuele doelen van 

jongeren worden individuele accenten 

aangebracht. 

 De afgenomen instrumenten worden 

gebruikt voor het aanbrengen van individuele 

accenten. 

 Tijdens de intake wordt een contract ondertekend door 

jongere en ouders. 

 Het ondertekende contract is in het digitale 

dossier van de jongeren beschikbaar.  

 De trainer zet interventies in om de motivatie van de jongere te 

verhogen. 

 Trainers zetten didactische middelen in die 

aansluiten op het dagelijks leven van de 

jongeren om de motivatie te verhogen. 

 De trainer zet aangepast communicatie in (rekening 

houdend met jongeren met LVB). 

 De trainer stemt de communicatie 

(gespreksvoering) af op de licht 

verstandelijke beperking. 

 Trainer zet specifieke technieken in gericht op 

gedragsbeïnvloeding bij jongeren met LVB. 

 Trainers zetten specifieke technieken in 

rekening houdend met de licht verstandelijke 

beperking. 

 Er vindt een tussenevaluatie plaats waarin eventueel doelen 

worden bijgesteld. 

 Er heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden 

en er is een verslag gemaakt. 

Didactische middelen  

Sociale Vaardighedentraining (SOVA)  

 Sociale vaardigheden worden actief geoefend.  De sociale vaardigheden worden tijdens de 

trainingsbijeenkomsten geoefend. 

 De trainer zet de volgende didactische middelen in: introductie 

en generalisatie. 

 De trainers gebruiken tijdens de 

trainingsbijeenkomsten de stappen zoals 

beschreven in de handleiding. 

 Flexibel inzetten van sociale vaardigheden.  De trainers zetten de sociale vaardigheden 

flexibel in door bijvoorbeeld iets te doen aan 

de volgorde in de vaardigheden. 

 Morele regels worden geoefend en toegepast.  Naast sociale vaardigheden, wordt tijdens de 

training het begrip over regels en sociale 

situaties vergroot. Dit gebeurt aan de hand 

van verschillende morele regels. 

Boosheidscontroletraining (BCT)  

 Boosheidscontroleketen (zelfsturingsketen) wordt actief 

geoefend en toegepast. 

 De trainers passen de vier stappen in de 

boosheidscontroleketen toe in de 

trainingsbijeenkomsten. 

 Time out nemen.  De trainers introduceren het nemen van een 

time out en oefent daarmee. 

Netwerk en generalisatie  

 Huiswerk (logboek) wordt opgegeven, gemaakt en besproken.  Na elke trainingsbijeenkomst SOVA en BCT 

wordt huiswerk opgegeven. 

 Jongeren maken het huiswerk. 

 Bij de start van elke trainingsbijeenkomst 

wordt het huiswerk besproken. 

 

 De ouders worden betrokken op de voorgeschreven manier 

 

 Ouders zijn minimaal aanwezig bij intake, 
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Criteria beoordelingskader Toelichting 

Kernelementen  

(ondersteunen bij op afspraken komen, ondersteunen bij 

generalisatie naar de praktijk, aanwezigheid bij start, 

tussenevaluatie en eindevaluatie) en vindt een extra 

bijeenkomst met/ voor ouders plaats. 

ouderbijeenkomst, ouder-

jongerebijeenkomst, tussenevaluatie en 

eindevaluatie. 

 Ouders worden tussentijds zoveel mogelijk 

op de hoogte gehouden. 

 Ouders ondersteunen de jongeren bij op 

afspraken komen, ondersteunen bij 

generalisatie naar de praktijk.  

 Coördinatoren taakstraf zijn aanwezig bij intake, 

tussenevaluatie en eindevaluatie en worden tussentijds op de 

hoogte gehouden. 

 

 De trainer betrekt gezinsvoogd of andere hulpverlener indien 

van toepassing. 

 Coördinatoren Taakstraf zijn aanwezig bij de 

intake, tussenevaluatie en eindevaluatie. 

 Coördinatoren Taakstraf worden tussentijds 

op de hoogte gehouden door de trainer. 

 Trainers informeren en onderhouden contact 

met eventuele andere betrokken 

hulpverleners. Andere betrokken 

hulpverleners worden uitgenodigd voor de 

tussen- en eindevaluatie. 

Context (uitvoerders en organisatie)  

 De trainers voldoen aan eisen voor opleiding, certificering en 

supervisie. 

Zie eisen in 9.4 

 Supervisoren en opleiders voldoen aan de eisen voor opleiding, 

certificering en supervisie. 

Zie eisen in 9.4 

 De programma-integriteit wordt bewaakt conform de 

handleiding. 

 Telefonische coaching, supervisie en 

bijscholing wordt georganiseerd. 

 Er vindt een jaarlijkse beoordeling van de 

trainers plaats op basis van video-monitoring 

(twee video-opnames). 

 De opleiding vindt plaats conform de handleiding.   Het protocol voor opleiding wordt stapsgewijs 

doorlopen en alle belangrijke elementen 

worden geoefend. 

 De samenwerking met de ketenpartners verloopt goed.  De ketenpartners zijn tevreden over de 

samenwerking. 

 Er is regelmatig contact tussen de 

samenwerkingspartners op vooraf gezette 

tijden. De ketenpartners weten elkaar goed te 

vinden. 
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10 Uitvoering van de kernelementen 

In dit hoofdstuk beschrijven we of de kernelementen van TACt Plus worden uitgevoerd zoals beschreven is 

in de verschillende handleidingen van de interventie, en wat de oorzaken zijn voor eventuele afwijkingen. 

Dit doen we aan de hand van het beoordelingskader. Ons oordeel vormen we op basis van 

registratiegegevens en dossieronderzoek bij de uitvoerders, de observaties, de groepsinterviews met 

trainers, de terugkoppeling onder trainers met behulp van de digitale vragenlijst en aanvullende interviews, 

de (terug)koppelinterviews met Top Groep en hoofd kwaliteitsbewaking bij PI Research. We geven per 

criterium een beoordeling zoals beschreven in hoofdstuk 3 en lichten vervolgens de beoordeling toe.  

 

10.1 Duur en fasering 

Tabel 10.1  Beoordeling kernelement duur en fasering 

Kernelement Operationalisatie Conform 

handleiding 

Toelichting 

Duur en 

fasering 

De training bestaat uit 21 

bijeenkomsten  

+/- 83 van de 113 TACt Plus (73%) zijn afgerond in 21 

bijeenkomsten 

Alle 12 trainers geven een score van 8 of hoger op 

een 10-puntsschaal voor de toepassing van twee 

bijeenkomsten per week (M=9.3, SD=0.8, n=12). 

 Trainingsbijeenkomsten = 

voorgestelde duur  

(gemiddeld 90 minuten) 

+ Uit het groepsinterview blijkt dat trainers in principe 

de voorgeschreven duur van een training altijd 

toepassen. 

 Voorgeschreven fasering wordt 

gevolgd (8 SOVA, en8 BCT) 

+ 92 % van de trainers heeft een score van 8 of meer 

op een 10-puntsschaal voor toepassing van de 

fasering (M =9, SD= 1), n=12 

Totaal oordeel  + Programma-integriteit duur en fasering is goed 

 

Aantal trainingsbijeenkomsten 

Uit de analyse van de registratiegegevens van Top Groep blijkt dat in totaal 144 keer een TACt Plus is gestart 

en afgerond tussen 1 april 2015 en 1 april 2018. Echter, 31 trainingen in 2014 en 2015
69

 nemen we niet 

mee in de analyse vanwege het ontbreken van teveel gegevens in de registratie.
70

 We gaan dus uit van 113 

afgeronde trainingen tussen 1 januari 2016 en 1 april 2018. 30 trainingen (13%) zijn (voortijdig) afgebroken 

en bij 35 trainingen is de begin- en einddatum niet bekend. Het aantal bijeenkomsten in die trainingen komt 

in 73% van de gevallen overeen met de voorgeschreven 21 bijeenkomsten (zie tabel 10.1). Bij zeven van de 

30 trainingen met minder dan 21 bijeenkomsten heeft geen ouderbijeenkomst plaatsgevonden. Ook uit de 

toelichtingen in de digitale vragenlijst blijkt dat de meest genoemde oorzaak voor minder 

                                                                          
69

 1 training in 2014 en 30 trainingen in 2015 
70

 In de beginfase werd door WSI nog niet gestuurd op het invullen van registratie en het uploaden van documenten in de digitale 

dossiers. Dit betekent niet dat de formulieren niet zijn ingevuld. Het was niet mogelijk om dit goed te achterhalen. Daarom is besloten 

om de trainingen uit 2015 niet mee te nemen in de analyse. 
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trainingsbijeenkomsten het niet doorgaan van een ouderbijeenkomst of ouder-jongere bijeenkomst, omdat 

ouders niet betrokken zijn bij de training (zie 12.4).  

 

Tabel 10.2  Aantal bijeenkomsten per opgestarte en regulier afgeronde TACt Plus tussen 1 januari 2016 - 1 april 2018 

(n=113) 

Aantal bijeenkomsten Aantal trainingen TACt Plus Percentage 

< 19 3 3% 

19 8 7% 

20 19 17% 

21 83 73% 

Bron: Registratie Top Groep 

 

Uit het groepsinterview met de trainers en de digitale vragenlijst blijkt dat de trainers soms afwijken van de 

twee bijeenkomsten per week als dit voor de jongere te intensief is of als het niet past vanwege andere 

externe verplichtingen van de jongere (school, stage, werk). De training duurt dan langer dan tien weken.  

 

Duur van de trainingen 

Uit het groepsinterview met de trainers komt naar voren dat de bijeenkomsten gemiddeld 90 minuten 

duren. Als wordt afgeweken van de 90 minuten is de belangrijke oorzaak dat 90 minuten te belastend en 

intensief is voor die jongere. Wanneer het te intensief is voor de jongere worden bijvoorbeeld extra pauzes 

ingelast of wordt er tussendoor kort tijd aan een andere activiteit besteed. Het inlassen van pauzes wordt 

ook door de supervisoren aangeraden. Ook komt het voor dat trainers een kwartier met de ouders proberen 

te spreken zodat de jongere even rust krijgt of dat de ouders/ leerkrachten aansluiten in het laatste 

kwartier. Sommige trainers benoemen dat ze eerder stoppen als de jongere eerder klaar is met opdrachten. 

Vanuit het hoofd kwaliteitsbewaking wordt benoemd dat het vooral belangrijk is dat de jongeren tijdens de 

bijeenkomst voldoende de oefeningen hebben herhaald. 90 minuten is een richtlijn.  

 

Fasering 

In de schriftelijke vragenlijst scoren de trainers gemiddeld 9 (SD=1) op een schaal van 10 op de stelling “Ik 

houd me aan de voorgeschreven fasering (8x SOVA, 8x BCT, een intake, ouderbijeenkomst, ouder-jongere 

bijeenkomst, tussenevaluatie en eindevaluatie) (zie bijlage 5 voor de tabel met uitkomsten van alle 

stellingen). Dit betekent dat de trainers gemiddeld de voorgeschreven fasering toepassen. Elf van de twaalf 

trainers geeft een score van 8 of hoger en een trainer een score van 7. In de toelichting benoemen drie 

trainers als afwijking van de fasering dat er geen ouderbijeenkomst plaatsvindt. Drie trainers zeggen dat ze 

in enkele gevallen afwijken van het aantal BCT- of SOVA-bijeenkomsten als blijkt dat de jongere behoefte 

heeft aan meer of minder zelfcontroletraining, of meer of minder sociale vaardigheidstraining. In de 

terugkoppeling met het hoofd kwaliteitsbewaking is benoemd dat dit in principe niet programma-integer is. 

Na overleg is dit mogelijk. Het is dan wel de bedoeling dat de training voor onderzoeksdoeleinden niet als 

een TACt-training wordt geregistreerd. 
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10.2 Responsiviteit 

Tabel 10.3  Beoordeling kernelement responsiviteit 

Kernelement Operationalisatie Conform 

handleiding 

Toelichting 

Responsiviteit De voorgeschreven 

instrumenten worden 

afgenomen 

+/- In 79% van de 113 TACt Plus-trainingen vullen 

jongeren voor en na de training de HID in.
71

 

83% van de jongeren vult voor en na de training 

de VPV in.
72

 

De SIPI wordt niet afgenomen in overleg met 

ontwikkelaar. 

In 43% van de 113 TACt Plus-trainingen vullen 

ouders voor en na de training de VPV in.
73

 

 In het contract zijn 

individuele doelen van de 

jongere benoemd 

? In 26 van de 30 in de dossiers aanwezige 

contracten staan individuele doelen beschreven. 

 Individuele accenten 

worden aangebracht in de 

standaardmodules in 

verband met doelen 

jongeren op basis van de 

instrumenten 

+/- Uit de observaties (n=4) en de 

supervisieverslagen (n=10) blijkt dat individuele 

accenten worden aangebracht. Bij twee van de 

tien trainers zijn individuele accenten 

aandachtspunten.  

 Er is een contract 

ondertekend door jongere 

en ouders 

+/- In 60% van de 50 onderzochte dossiers is het 

contract aanwezig in het digitale dossier. 

Gemiddeld scoren de trainers het laten 

ondertekenen van het contract met een 9,2 

(SD11,7, n=12). 

Uit het terugkoppelinterview blijkt dat het niet 

aanwezig zijn van een contract in het dossier ook 

een registratieprobleem is. 

 De trainer zet interventies 

in om de motivatie van 

jongere te verhogen 

+ De trainers zetten interventies in die aansluiten 

bij de kenmerken van de jongere om de 

motivatie te verhogen (groepsinterview en 

terugkoppelinterview). 

Uit de observaties blijkt dat het merendeel van 

de jongeren gemotiveerd mee doet en dat er 

geen interventies nodig zijn. 

Taakstraf coördinatoren benoemen dat trainers 

veel investeren in het motiveren van jongeren. 

 Trainers passen 

communicatie en 

technieken aan gericht op 

jongeren met een licht 

verstandelijk beperking 

 

+/- 

Trainers passen oefeningen aan.  

Gemiddeld scoren trainers het aanpassen van 

oefeningen uit de handleiding met een 9,2 

(SD=1,0). 

Uit het terugkoppelinterview blijkt dat de mate 
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 88% van de jongeren vult de HID in de intake in en 82% in de eindevaluatie.  
72

 90% van de jongeren vult de VPV in de intake in en 86% in de eindevaluatie. 
73

67% van de ouders vult VPV in de intake in en 50% bij de eindevaluatie. 
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Kernelement Operationalisatie Conform 

handleiding 

Toelichting 

waarin trainers communicatie aanpassen 

afhankelijk is van hun ervaring en expertise met 

de doelgroep LVB. 

 Er vindt een 

tussenevaluatie plaats  

+/- In 72% van de 50 onderzochte dossiers is een 

tussenevaluatie opgeslagen. Uit het 

terugkoppelinterview blijkt het niet aanwezig zijn 

van het verslag van de tussenevaluatie een 

registratieprobleem is. 

Totaal  

oordeel 

responsiviteit +/- Responsiviteit is voor verbetering vatbaar. 

 

Uit het groepsinterview met de trainers, de toelichtingen in de digitale vragenlijsten en de aanvullende 

interviews blijkt dat trainers in de communicatie en de oefeningen aanpassingen doen om aan te sluiten bij 

de LVB-problematiek van de jongeren. In de handleiding van TACt Plus is meer visueel materiaal 

opgenomen dan in TACt Regulier. De trainers benoemen de volgende aanpassingen: ze gebruiken meer 

visueel materiaal, visualiseren, praten minder en doen meer, herhalen meer, gebruiken spelmateriaal, 

praten langzamer en eenvoudiger, letten goed op lichaamstaal, gebruiken humor, houden duidelijk de 

structuur van de training aan en maken deze zichtbaar, en doen eerst gedragsoefeningen alvorens ze het 

de jongeren zelf laten doen. De trainers bepalen vooral op basis van hun ervaring welke aanpassingen ze 

doen.  

In de terugkoppelinterviews met TOP groep, PI Research en aanvullende interviews met de trainers blijkt dat 

hier in de handleiding summier aandacht aan wordt besteed. Er worden alleen tips genoemd. Tijdens de 

aanvullende opleiding voor TACt Plus wordt aandacht besteed aan de specifieke kenmerken van de 

doelgroep LVB en hoe je je communicatie daarop aanpast. Sommige respondenten vinden het echter 

beperkt. Ook in de supervisie en de beoordeling voor de verlenging van de certificering wordt aandacht 

besteed aan dit onderwerp. De mate waarin dit voorkomt is afhankelijk van de ervaring van de trainer met de 

doelgroep LVB. Het wordt als een belangrijk criterium genoemd voor de programma-integere uitvoering, 

maar het is niet duidelijk hoe dit wordt beoordeeld.  

 

Afname vragenlijsten 

Tijdens de intake worden bij de meeste jongeren de instrumenten afgenomen die zijn voorgeschreven, met 

uitzondering van de SIPI,
74

 zo blijkt uit het interview met de trainers en de vragenlijsten. De instrumenten 

(delict bespreking, HID en VPV) dienen volgens de handleiding als input voor de training. Er wordt niet 

toegelicht hoe. Bijna alle trainers zeggen de vragenlijsten niet te gebruiken als input voor de selectie van de 

regels, uitdagingen en vaardigheden van de jongeren. In het terugkoppelinterview met PI Research en TOP 

groep blijkt dat hier in de opleiding geen aandacht aan wordt besteed.  

 

                                                                          
74

 Meer informatie over SIPI in hoofdstuk 8. 
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De VPV wordt in mindere mate door ouders ingevuld. De belangrijkste oorzaak is dat ouders niet betrokken 

zijn (zie 10.4). Sommige ouders zijn niet in staat de vragenlijst in te vullen omdat ze onvoldoende kennis 

hebben van de Nederlandse taal.  

 

Individuele doelen en individuele accenten 

In bijna alle dossiers waar een contract aanwezig is, staan de individuele doelen van de jongeren in het 

contract vermeld. In 20 dossiers (40%) is geen contract aanwezig en zijn dus geen individuele doelen 

bekend. Het aantal doelen per jongere loopt uiteen van één tot drie. Hieronder een overzicht van een aantal 

veelvoorkomende doelen: 

 Leren omgaan met boosheid en beheersen. (19 keer genoemd) 

 Grenzen aangeven/ leren 'nee' zeggen. (5 keer) 

 Vechtpartijen, ruzies vermijden. (3 keer) 

 Leren omgaan met gevoelens en beïnvloeding van andere personen. (3 keer) 

 Leren om rustig te blijven. (3 keer) 

 Eigen mening geven en eigen keuzes maken. (3 keer) 

 Leren om uit problemen te komen en andere oplossingen te bedenken. (2 keer) 

 Eerst nadenken en dan pas doen. (2 keer) 

 Time out nemen. (1 keer) 

 Sociale vaardigheden inzetten. (1 keer) 

 Relatie verbeteren. (1 keer) 

 Opvoedvaardigheden verbeteren. (1 keer) 

 Eigen keuzes kunnen maken. (1 keer) 

  

Motivatie van de jongeren 

In de handleiding wordt beschreven dat de motivatie van de jongeren op meerdere momenten wordt 

gepeild. Dit wordt niet vastgelegd met een instrument en wordt niet geregistreerd. In de interviews wordt 

benoemd dat de motivatie voor deelname bij de jongere niet altijd aanwezig is. Aan het begin van de 

training is de bereidheid tot deelname vaak nihil. De bereidheid tot deelname groeit gedurende het proces. 

Dit merken de trainers doordat de jongeren meer gaan oefenen, meer praten en meer ontspannen zijn. 

Indien aan het begin van de training weinig motivatie aanwezig is, dan levert de trainer meer inspanningen 

om de jongere te motiveren. Zo geeft een trainer het voorbeeld dat hij thuis bij de jongere afspreekt, een 

ander heeft vaker tussentijds contact met de jongere via WhatsApp. Het is een doelgroep die vaak al veel 

contact heeft gehad met de hulpverlening. Volgens meerdere trainers werkt het feit dat een trainer 

gedurende drie maanden twee keer per week contact heeft met de jongere ook al motiverend. Een trainer 

merkt ook op dat aanwezigheid op de training gezien kan worden als bereidheid tot deelname, de minimale 

motivatie is dat de jongere aanwezig is. 

In de observaties deden de jongeren gemotiveerd mee en zijn geen specifieke interventies voor het 

verhogen van de motivatie geobserveerd. Op basis van het beschikbare materiaal is het niet mogelijk om dit 

criterium goed te beoordelen.  
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Contract 

In 60% van de onderzochte dossiers is het ondertekende contract aanwezig (30). Uit de vragenlijst voor 

trainers blijkt dat de gemiddelde score voor het laten ondertekenen van een contract 9,2 (SD=1.7) is. Uit de 

interviews blijkt dat het contract meestal ondertekend wordt in het bijzijn van de taakstrafcoördinatoren. Als 

ouders niet aanwezig zijn bij de intake, ondertekenen zij het contract niet. De oorzaak van het ontbreken 

van een contract in meerdere digitale dossiers is dat de trainer het contract niet heeft geüpload.  

In het terugkoppelinterview licht TOP groep toe dat de jongeren het contract tekenen voor waar ze aan 

gaan werken én voor toestemming van video-opnames. Enkele trainers merken op dat het niet bij alle 

jongeren wenselijk om in de eerste bijeenkomst toestemming te vragen voor het maken van video-

opnames. Bij sommige jongeren zou volgens hen eerst aan vertrouwen moeten worden gewerkt, alvorens 

een verzoek tot opnames kan worden besproken.  

 

Tussenevaluatie 

De tussenevaluatie is in 72% van de dossiers opgeslagen (36). Uit het groepsinterview met de trainers en de 

interviews met TOP groep en de coördinatoren taakstraf blijkt dat de tussenevaluatie bijna altijd plaatsvindt. 

De oorzaak van het ontbreken van de tussenevaluatie in het digitale dossier is net als bij het contract dat de 

trainers het verslag niet in het digitale dossier hebben opgeslagen. Door TOP groep wordt strikt gestuurd en 

gecontroleerd op het aanleveren van alle documenten. Als de registratie niet volledig is, dan vindt geen 

vergoeding van de training plaats. Bij WSI was de controle minder strikt. Sinds januari 2018 zijn bijna alle 

trainers zzp’ers die door TOP groep worden aangestuurd.  

Een deel van de coördinatoren taakstraf vindt dat de tussenevaluatie vrij laat in de training plaatsvindt. 

Bijstelling van de doelen is dan vaak niet meer mogelijk, mocht dat nodig zijn.  
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10.3 Didactische middelen 

10.3.1 Sociale vaardighedentraining 

Tabel 10.4  Beoordeling van de kernelementen van het onderdeel sociale vaardigheidstraining 

Kernelement Operationalisatie Conform 

handleiding 

Toelichting 

Didactische 

middelen 

Sociale vaardigheden 

worden geoefend 

+ In bijna alle 113 trainingen is een beoordeling gegeven van het 

resultaat van meerdere sociale vaardigheden in de eindrapportage 

(98%). 

Uit de 10 beoordelingsverslagen van de trainers blijkt dat alle 

trainers sociale vaardigheden oefenen.  

 De sociale vaardigheden 

worden flexibel ingezet. 

+ De trainers geven een score van 9,1 (SD=1,1, n=12) voor het 

flexibel inzetten van sociale vaardigheden. 

 Morele regels worden 

toegepast en geoefend 

+ De trainers geven een score van 7,0 (SD=2,2, n=11) voor het 

inzetten van de negen morele regels. Uit de toelichting en het 

terugkoppelinterview blijkt dat niet alle negen regels moeten 

worden toegepast (minimaal 4). 

 Inzetten van didactische 

middelen: introductie en 

generalisatie 

+ Uit de jaarlijkse beoordelingsverslagen blijkt dat in 9 van de 10 

verslagen didactische middelen als sterk punt zijn benoemd (90%). 

Bij slechts 1trainer is een aandachtpunt over het didactische 

middel SOVA benoemd. 

De score voor didactische middelen SOVA in de vragenlijst is 

gemiddeld 9,3 (SD=1,1 n=11). Alle trainers geven een score boven 

de 8. 

Uit interviews blijkt dat de didactische middelen worden toegepast 

zoals voorgeschreven. 

Totaal oordeel Sociale vaardigheden + De programma-integriteit van sociale vaardigheden 

is goed 

 

Oefenen van sociale vaardigheden 

Uit het groepsinterview met de trainers en de ingevulde vragenlijsten blijkt, dat bij de meeste trainingen de 

sociale vaardigheden worden geoefend. Dit leiden we ook af uit het registratiebestand van alle trainingen. In 

het registratiebestand worden de scores die jongeren en trainers in de eindrapportage geven over het 

resultaat van de negen sociale vaardigheden uit de handleiding op een 3-puntsschaal
75

 vastgelegd. Als een 

sociale vaardigheid niet aan bod is gekomen, wordt een nul geregistreerd. Bij bijna alle 113 afgeronde 

trainingen is een beoordeling van de sociale vaardigheden ingevoerd (111). Uit twee dossiers blijkt dat de 

scores ontbreken vanwege persoonlijke omstandigheden (zoals aanpassing van training omdat TACt te 

hoog gegrepen was voor de jongere). Het lukt echter niet altijd om negen sociale vaardigheden te oefenen, 

blijkt zowel uit de registratie als uit de interviews en digitale vragenlijsten. In het terugkoppelinterview met 

het hoofd kwaliteitsbewaking blijkt dat niet alle sociale vaardigheden moeten worden geoefend. De sociale 

vaardigheden die passen bij de verleidingen van de jongere moeten worden geselecteerd. 
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 1=onvoldoende, lukt nog niet; 2 = redelijk, lukt wel, nog niet gebruikt; 3 = goed, lukt en ook gebruikt. 
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Toepassen van morele regels en flexibel inzetten van sociale vaardigheden 

De trainers geven een gemiddelde score van 7.0 (SD=2.2) op de stelling of ze de negen morele regels 

toepassen. Achteraf gezien is de stelling niet goed geformuleerd. Uit de handleiding en het 

terugkoppelinterview met het hoofd kwaliteitsbewaking blijkt dat minimaal vier regels moeten worden 

geselecteerd. Trainers en supervisoren benoemen dat zij op basis van de delict-analyse, informatie en 

wensen van de jongeren en ouders, de aanmelding van de RvdK en de vragenlijsten regels selecteren. Per 

regel wordt onderzocht wat de verleidingen van de jongeren zijn en welke sociale vaardigheden ze nodig 

hebben om die verleidingen te weerstaan. Die sociale vaardigheden worden vervolgens meerdere malen 

geoefend. Het meerdere malen oefenen is van belang. Het is niet nodig om alle sociale vaardigheden te 

oefenen, maar wel die sociale vaardigheden die van belang zijn voor de verleidingen. Uit de digitale 

vragenlijst blijkt dat alle trainers een score van minimaal 8 geven voor het flexibel inzetten van sociale 

vaardigheden. Uit de aanvullende interviews blijkt dat dit de kern is van de module: kijken welke 

vaardigheden de jongeren nodig hebben om de verleidingen te weerstaan en de regels niet te overtreden. 

Het aantal sociale vaardigheden dat wordt geoefend, verschilt dus sterk per training. In het merendeel van 

de trainingen worden vier of vijf vaardigheden geoefend (ca. 50% van de trainingen in het registratie-

bestand). In een derde van de trainingen is aangemerkt dat ze zeven of acht vaardigheden oefenen.  

 

Didactische middelen SOVA 

De trainers passen de didactische middelen bijna altijd toe. Alle trainers geven in de digitale vragenlijst een 

score van minimaal 8 (M=9.3SD=0.8). Uit het dossieronderzoek van de beoordelingsverslagen blijkt dat bij 

negen van de tien trainers de didactische middelen SOVA als sterk punt worden benoemd. Bij één trainer 

wordt het als aandachtspunt benoemd. Ook in de observaties blijkt dat de didactische middelen SOVA 

worden ingezet. 

 

10.3.2 Boosheidscontroletraining  

Tabel 10.5  Beoordeling van de kernelementen van het onderdeel boosheidscontrole 

Kernelement 

 

Operationalisatie Conform handleiding Toelichting 

Didactische 

middelen 

Boosheidscontroleketen 

wordt toegepast 

+ In bijna alle 113 trainingen wordt een beoordeling 

gegeven van het resultaat van de vaardigheden 

boosheidscontrole in het registratiebestand (98%). 

In 9 van de 10 beoordelingsverslagen van trainers is 

benoemd dat de boosheidsketen wordt toegepast 

(90%).  

In de observaties is de boosheidscontroleketen altijd 

toegepast. 

 In de 

boosheidscontroleketen 

wordt time-out geoefend 

+ Alle trainers benoemen in de digitale vragenlijst dat ze 

bijna altijd de time-out toepassen (M=9,9, SD=0,3, 

n=11). 

Totaal oordeel + De programma-integriteit van 

boosheidscontroletraining is goed. 
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Boosheidscontroleketen 

Alle trainers passen de boosheidscontroleketen toe, blijkt uit het registratiebestand: bij bijna alle 113 

trainingen is een beoordeling van het resultaat van alle onderdelen van de boosheidscontroleketen 

geregistreerd (111). Alle trainers benoemen in de digitale vragenlijst dat ze de time-out altijd toepassen. Uit 

de beoordelingsverslagen en de observaties blijkt dat de boosheidscontroleketen veelal wordt toegepast 

zoals voorgeschreven in de handleiding.  

 

Oefenen time-out 

Uit het groepsinterview met de trainers, de digitale vragenlijst en het terugkoppelinterview blijkt dat de 

time-out altijd wordt uitgevoerd. De time-out is volgens meerdere trainers de gemakkelijkst uitvoerbare 

stap in de boosheidscontroleketen en is het laagste doel om een jongere aan te leren. De time-out wordt 

dus nooit achterwege gelaten. 
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10.4 Netwerk en generalisatie 

Tabel 10.6  Beoordeling van de kernelementen netwerk en generalisatie 

Kernelement Operationalisatie Conform 

handleiding 

Toelichting 

Netwerk en 

generalisatie 

Huiswerk wordt opgegeven, 

gemaakt en besproken. 

+/- Uit de registratiegegevens van TOP groep blijkt dat 73% van de 

jongeren het huiswerk maakt.  

De trainers scoren gemiddeld een 6,2 (SD=1,0) op de stelling 

dat de jongeren het huiswerk maken (n=11).  

Uit de interviews en toelichting blijkt dat huiswerk wordt 

opgegeven, maar niet altijd wordt gemaakt of opgeschreven 

door de jongeren.  

Voor de beoordeling van het huiswerk zijn verschillende 

formulieren gebruikt. In 34 van de 50 dossiers wordt het 

huiswerk als voldoende of goed beoordeeld. 

 Ouders zijn minimaal aanwezig 

bij intake, ouderbijeenkomst 

en tussenevaluatie en 

eindevaluatie. 

 

Ouders worden tussentijds op 

de hoogte gehouden. 

 

Ouders ondersteunen de 

jongeren bij huiswerk en 

oefenen. 

+/- In 44% van de 50 dossiers zijn ouders aanwezig bij de 

tussenevaluatie, in 70% is er een ouderbijeenkomst geweest, 

en in 54% zijn de ouders aanwezig bij de eindevaluatie. 

De trainers geven een gemiddelde score van 8,5 (SD=1,1) voor 

het betrekken van ouders in de vragenlijst (n=11). 

De mate waarin ouders tussentijds op de hoogte worden 

gehouden, kan niet worden beoordeeld. 

 

Trainers geven aan dat het niet altijd lukt om ouders te 

betrekken op de voorgeschreven manier.  

 Coördinatoren taakstraf zijn 

aanwezig bij intake, 

tussenevaluatie en 

eindevaluatie en worden 

tussentijds op de hoogte 

gehouden. 

Trainers informeren en 

onderhouden contact met 

gezingsvoogd of andere 

hulpverlener indien van 

toepassing. Zij worden 

uitgenodigd voor tussen- en 

eindevaluatie. 

+/- In 62% van de dossiers blijkt dat de coördinator taakstraf 

aanwezig is bij de tussenevaluatie en in 82% bij de 

eindevaluatie. 

Trainers scoren een 9,4 (SD=1,0, n=11) op de stelling dat ze 

minimaal drie keer contact hebben met de coördinator 

taakstraf (bij intake, tussenevaluatie en eindevaluatie).  

In drie dossiers is de jeugdreclassering aanwezig bij de 

tussenevaluatie en in zes bij de eindevaluatie. 

Totaal oordeel +/- De programma-integriteit van netwerk en generalisatie is 

voor verbetering vatbaar. 

 

Huiswerk 

In het registratiebestand wordt bijgehouden hoe vaak het huiswerk is gemaakt. Daaruit blijkt dat 74% van de 

jongeren het huiswerk bijna altijd maakt (84), en 26% dus niet (29). Van deze 29 jongeren heeft:  

 5% het huiswerk 1 tot 5 keer niet gemaakt; 

 2% het huiswerk 6 tot 10 keer niet gemaakt;  
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 2% het huiswerk meer dan 11 keer niet gemaakt; 

 17% het huiswerk nooit gemaakt. 

De trainers geven een gemiddelde score van 6,2 (SD=1,0) op de stelling dat jongeren het huiswerk goed of 

voldoende maken: één trainer geeft een score van 8, acht trainers een score van 6 of 7 en één trainer een 

lagere score. 

 

Huiswerk voor de doelgroep van TACt Plus is vaak lastig. Uit het groepsinterview en de toelichting in de 

digitale vragenlijst blijkt dat het bij deze jongeren geregeld niet haalbaar is om het huiswerk zoals 

voorgeschreven in de handleiding uit te voeren omdat: 

 de aard van het huiswerk en/of de frequentie te intensief is voor de jongere; 

 het verwarrend voor een jongere is dat het huiswerk op dinsdag voor de dinsdag daarop is en idem 

voor donderdag;  

 de jongere niet gewend is aan huiswerk (bijvoorbeeld praktijkonderwijs) en huiswerk ‘schools’ 

aandoet. 

 

Alle trainers zeggen dat huiswerk wel wordt opgegeven en besproken maar niet altijd wordt ingevuld in het 

format zoals bedoeld in de handleiding. Op basis van de registratie kan niet worden onderscheiden of de 

jongeren het huiswerk niet hebben gemaakt, of dat alleen het formulier niet is ingevuld. Ook is niet bekend 

of trainers op dezelfde manier omgaan met het registreren van huiswerk dat wel/niet is gemaakt.  

 

Als jongeren moeite hebben met het maken van huiswerk zetten de trainers de volgende acties in: 

 Het huiswerk bij het begin van de bijeenkomst bespreken met de jongere en eventueel samen 

invullen. 

 Concreter maken van het huiswerk door een opdracht op een A4 uit te schrijven in een aantal 

steekwoorden. 

 Minder huiswerk opgeven (een keer per week). 

 Huiswerk praktischer maken (bijvoorbeeld ga oefenen met drie keer ademhalen, of ga een keer je 

grens aangeven). 

 Herinneren tussen twee bijeenkomsten. 

 Ouders vragen om hulp. 

 Opnieuw instructies geven.  

 Erachter komen waarom het niet lukt en samen bedenken hoe het wel lukt.  

 Als jongeren aangeven geen enkele situatie te hebben meegemaakt waarin ze vaardigheid konden 

oefenen, dit met de jongere de week erna bespreken. Op die manier komen soms wel situaties aan 

de orde waarin ze vaardigheid hebben geoefend zonder er bewust mee bezig te zijn.  

 Bij herhaaldelijk niet maken daar een consequentie aan verbinden (bijvoorbeeld melden bij de CT). 

 Wijzen op het belang van huiswerk, dat het erbij hoort, dat het moet.  

 Na de bijeenkomst contact opnemen met de verzorgers – meestal de ouders – om de jongere te 

helpen herinneren.  
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In het terugkoppelinterview werd benoemd dat relatief veel jongeren die TACt Plus opgelegd krijgen in een 

instelling verblijven. Het zoeken van ondersteuning bij het huiswerk in de instelling wordt soms als moeilijk 

ervaren. Er is meestal contact met de mentor. Die ondersteunt de jongere dan wel, maar is niet altijd op de 

groep. De communicatie naar andere groepsleiding over hoe ze de jongere kunnen helpen met het 

oefenen, is veelal zeer beperkt. 

 

In het dossieronderzoek is nagegaan hoe het huiswerk in de eindevaluatie is beoordeeld. Er wordt gebruik 

gemaakt van twee verschillende formulieren voor het beoordelen van het huiswerk. In een formulier wordt 

gebruik gemaakt van een 3-puntsschaal goed, voldoende of slecht (n=43) en in een ander formulier wordt 

gebruikt gemaakt van de 3-puntsschaal goed, matig en onvoldoende (n=7).  

Als we deze resultaten samennemen dan zien we dat bij 54% van de 50 jongeren het als goed beoordeeld is, 

bij 12% als voldoende, bij 24% als matig, bij 4% als slecht, bij 2% als onvoldoende en bij 4% ontbreekt de 

beoordeling. 

 

Betrokkenheid ouders 

In de tussenevaluatie en de eindevaluatie wordt vastgelegd of ouders betrokken zijn. Uit het 

dossieronderzoek blijkt dat in 44% van de dossiers de ouder(s) aanwezig zijn bij de tussenevaluatie (22) en 

54% bij de eindevaluatie (27). In 35 van de 50 dossiers (70%) heeft de ouderbijeenkomst plaatsgevonden.  

 

In de vragenlijst geven de trainers een gemiddelde score van 8.5 (SD=1.1) voor het betrekken van ouders bij 

de training. 82% van de trainers geeft een minimale score van 8. Dit is hoger dan op basis van de registraties 

verwacht wordt. Uit de toelichting op wat zij onder ouderbetrokkenheid verstaan, blijkt dat 

ouderbetrokkenheid vooral voor trainers betekent dat ouders aanwezig zijn bij de intake, 

ouderbijeenkomsten en de evaluaties. Het merendeel benoemt dat ouders ook tussentijds bereikbaar 

moeten zijn. Ze op de hoogte houden van de voortgang wordt door een trainer als minimale betrokkenheid 

benoemd. Ouders worden tussentijds telefonisch of via de app op de hoogte gehouden. Enkele trainers 

noemen ook dat ouderbetrokkenheid betekent dat ouders helpen bij huiswerk en ondersteunen bij 

oefenen. Het actief ondersteunen bij oefenen wordt door een trainer benoemd als de maximale 

betrokkenheid.  

Ook in het terugkoppelinterview met het hoofd kwaliteitsbewaking wordt benoemd dat ouders minimaal 

aanwezig moeten zijn bij de intake, de tussen- en de eindevaluatie, en de ouderbijeenkomst. In de verslagen 

wordt niet vastgelegd of ouders aanwezig zijn bij de intake. In het registratiebestand wordt niet 

geregistreerd of ouders betrokken zijn. De aanwezigheid bij intake, tussenevaluatie en eindevaluatie en of 

er een ouderbijeenkomst is, wordt niet geregistreerd. Deze informatie wordt vermeld in het rapport van de 

eindevaluatie. Daarin staat niet benoemd of ouders tussentijds op de hoogte zijn gehouden, op welke wijze 

en in welke mate zij betrokken waren bij huiswerk en ondersteuning.  

 

Het hoofd kwaliteitsbewaking benoemt verder dat het daarnaast aan te raden is dat de trainer wekelijks 

contact houdt met ouders over de voortgang van de training. Dit kan via WhatsApp, telefonisch of per mail, 
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afhankelijk van de wensen van de ouders. De trainers vullen aan dat zij met de ouders die wel betrokken zijn, 

regelmatig telefonisch of via WhatsApp contact hebben. Het contact met de ouders vraagt ook om 

maatwerk. 

 

De trainers geven aan dat het niet altijd lukt om de ouders bij de TACt-leerstraf te betrekken. Dit komt 

doordat: 

 de jongere niet meer thuis woont; 

 de jongere in een instelling verblijft (en de ouders niet betrokken zijn); 

 de jongere ouder dan 18 is en geen toestemming geeft voor contact met ouders; 

 de ouders duidelijk hebben aangegeven niet betrokken te willen zijn. Zij vinden het de straf van de 

jongere; 

 de ouders de Nederlandse taal onvoldoende beheersen; 

 ouders zelf problemen hebben en/of niet de (opvoedings)vaardigheden hebben om betrokken te 

worden bij de training; 

 de jongere echt niet wil dat ouders betrokken worden. 

 

Wanneer de ouders niet bij de training betrokken kunnen worden, proberen de trainers soms een andere 

vertrouwenspersoon voor de jongere te vinden, zoals een mentor, begeleider of ander familielid. Relatief 

veel van de jongeren met TACt Plus verblijven in een instelling. Als knelpunt wordt benoemd dat voor de 

ondersteuning bij het oefenen niet alleen de mentor van de jongere, maar ook de andere begeleiders op de 

hoogte moeten zijn. De mentor is er namelijk niet op alle momenten dat geoefend moet worden.  

 

In de terugkoppelinterviews is benoemd dat het belangrijkste doel van de ouderbetrokkenheid is dat de 

jongere in zijn netwerk iemand heeft die kan ondersteunen bij het oefenen en het generaliseren van de 

vaardigheden die in de training worden aangeleerd. Als de ouders dit niet kunnen, kan ook een andere 

persoon uit het netwerk die rol vervullen. De training is een training voor de jongere, het is geen 

vaardigheidstraining voor ouders.  

 

Betrokkenheid coördinatoren taakstraf en andere hulpverleners 

In de vragenlijst geven tien van de 11 trainers een score van 9 of 10 op de stelling dat ze minimaal drie keer 

contact hebben met de coördinator taakstraf. Uit het dossieronderzoek blijkt dat 62% van de coördinatoren 

aanwezig is bij de tussenevaluatie en 82% bij de eindevaluatie. De beperktere aanwezigheid van de 

coördinatoren taakstraf bij de tussenevaluatie valt op. Trainers geven aan dat in principe de coördinator 

taakstraf altijd aanwezig is. Als dit niet lukt, liggen agendatechnische problemen (locatie of bijeenkomst in 

de avond) hieraan vaak ten grondslag. Dit is niet genoemd in de interviews met de coördinatoren taakstraf. 

Ook de trainers benoemen dat de taakstrafcoördinatoren meestal aanwezig zijn. Mogelijk is de 

aanwezigheid niet goed geregistreerd.  
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De instructie vanuit TOP groep is om de coördinator taakstraf wekelijks op de hoogte te houden van de 

voortgang van de training. De mate waarin dit gebeurt, verschilt per trainer en per coördinator taakstraf. Dit 

lijkt persoonsafhankelijk. Alle trainers in de vragenlijst geven aan in elk geval tussentijds contact te hebben 

met de coördinator taakstraf als de jongeren zich niet aan de afspraken houden (te laat komen, niet komen, 

huiswerk niet maken, te weinig inzet tonen). Daarnaast worden als oorzaken genoemd dat de training 

moeizaam verloopt of vertraging oploopt, dat de jongeren zich weinig inzetten, dat er een zorgwekkende 

situatie is en dat de training niet goed geïndiceerd is. Sommige trainers benoemen dat ze vaker contact 

hebben (bijvoorbeeld via een mail of in de cc van de mail naar ouders) om ze op de hoogte te houden van de 

voortgang van de training.  

 

De trainers kunnen ook de jeugdreclassering, gezinsvoogd of andere hulpverleners betrekken bij de 

training. In een beperkt aantal dossiers blijkt dat de jeugdreclassering bij de tussenevaluatie (drie keer) 

en/of eindvaluatie (zes keer) aanwezig is geweest. De trainers en Top Groep benoemen dat het vaak 

moeilijk is om gezinsvoogden of jeugdreclassering aanwezig te laten zijn bij de evaluatiebijeenkomsten. Het 

past vaak niet in de ‘agenda’. Ook het contact leggen met de betreffende professionals wordt soms als 

moeilijk ervaren omdat ze moeilijk bereikbaar zijn.  

 

10.5 Samengevat 

Op basis van de geraadpleegde bronnen beoordelen we de programma-integriteit van de kernelementen 

het oefenen van sociale vaardigheden en het toepassen van de boosheidscontroleketen als goed. De 

uitvoering van de overige kernelementen, duur en fasering, responsiviteit, netwerk en generalisatie 

(huiswerk, betrokkenheid van ouders en coördinator taakstraf en andere hulpverleners) is voor verbetering 

vatbaar. Hierbij maken we de kanttekening dat de beoordeling vooral heeft plaatsgevonden op basis van 

subjectief materiaal. Er was weinig objectief materiaal beschikbaar om de uitvoering van de kernelementen 

op te beoordelen.  

Op basis van de geraadpleegde bronnen kunnen we de meeste criteria voor responsiviteit niet als goed 

beoordelen. Het is onvoldoende duidelijk of de individuele doelen en de invulling van de 

trainingsbijeenkomst aansluiten bij de vaardigheidstekorten. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de 

vragenlijsten over vaardigheidstekorten niet worden gebruikt als instrument om de inhoud te bepalen. Ook 

met betrekking tot het aanpassen van de communicatie en de didactische middelen aan de licht 

verstandelijke beperking. De trainers die in dienst waren van WSI hebben specifieke expertise met 

betrekking tot de doelgroep LVB. Bij de andere trainers verschilt de ervaring.  

Ook het kernelement netwerk en generalisatie kan niet als goed worden beoordeeld op basis van de 

geraadpleegde bronnen, omdat de criteria niet eenduidig worden geregistreerd en/of omdat redenen om af 

te wijken niet goed worden vastgelegd. Zo is het niet duidelijk of het huiswerk niet is gemaakt of dat het 

formulier niet is ingevuld, en het is niet duidelijk waarom ouders niet betrokken zijn (geen ouders, niet 

bereid om mee te werken of niet in staat om mee te werken).  
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11 Context (medewerkers en organisaties) 

In dit hoofdstuk beoordelen we of wordt voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld aan de uitvoerders 

(trainers en supervisoren) van TACt Regulier en de organisatie. Daarna gaan we in op de kwaliteitsbewaking, 

de samenwerking met de ketenpartners en de waardering van de interventie door medewerkers en 

ketenpartners. De informatie is afkomstig uit de groepsinterviews met trainers en management, de 

interviews met de medewerkers van de RvdK, OM en ZM, en het dossieronderzoek. 

 

11.1 Organisatie van de uitvoering van de trainingen 

In hoofdstuk 9 is een schema opgenomen van de betrokken organisaties bij de uitvoering van TACt Plus. In 

de looptijd van het onderzoek hebben zich een aantal veranderingen voorgedaan. Top Groep had een 

consortium met WSI voor de uitvoering van TACt Plus. Trainers van WSI voerden TACt Plus uit en de trainers 

van Top Groep voornamelijk TACt Regulier. Per 1 januari 2018 is WSI gestopt met de uitvoering van TACt 

Plus. Meerdere trainers van WSI zijn overgestapt naar Top Groep. Het is de bedoeling dat zij nog steeds 

voornamelijk TACt Plus geven, maar moeten nu ook TACt Regulier geven. Dit is eigenlijk conform de 

handleiding. Een TACt Plus-trainer moet minimaal één TACt Regulier-training per jaar geven om aan de 

licentie-eisen te voldoen. Omdat het merendeel van de TACt Plus-trainers alleen TACt Plus gaf, heeft een 

extra bijscholing plaatsgevonden. Alle trainers hebben de TACt Regulier-opleiding gevolgd, maar sommigen 

hebben nooit een TACt Regulier gegeven. De trainers die voor Top Groep voornamelijk TACt Regulier 

uitvoerden, geven nu ook meer TACt Plus. De belangrijkste reden daarvoor is dat naar verhouding het aantal 

TACt Plus-trainingen is toegenomen in het afgelopen jaar. Deze trainers hebben een extra bijscholing voor 

TACt Plus gekregen. Op peildatum 1 mei 2018 zijn bij Top Groep 20 gecertificeerde trainers actief voor TACt 

Plus. 

 

Bij PI Research hebben zich in de looptijd van het onderzoek ook enkele personeelswisselingen voorgedaan. 

Bij de start van het onderzoek was een nieuw hoofd kwaliteitsbewaking aangesteld. Per 1 januari 2018 is die 

vertrokken en is er een nieuw hoofd kwaliteitsbewaking. Beide personen waren al supervisor en opleider van 

TACt. Van de personeelswisselingen hebben vooral beginnende trainers last ervaren, doordat zij 

verschillende supervisoren hebben gehad. 
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11.2 Kwaliteitsbewaking 

Tabel 11.1  Beoordeling van de eisen aan trainers en supervisoren en kwaliteitsbewaking 

criterium Operationalisatie Conform 

handleiding 

Toelichting 

Eisen trainers en 

supervisoren 

Certificering  + Alle trainers zijn gecertificeerd.  

Alle supervisoren zijn gecertificeerd. 

 Opleiding + Alle trainers zijn minimaal HBO-geschoold en hebben 

de opleiding TACt Regulier en Plus gevolgd. Alle 

trainers volgen ook de jaarlijkse update/ bijscholing 

voor TACt-trainers. 

 Supervisie + De supervisie wordt uitgevoerd door erkende 

supervisoren van TACt 

Alle trainers voldoen aan de eisen voor supervisie. 

Bewaken programma-

integriteit 

Telefonisch coaching 1
e
 

training 

+ Alle trainers krijgen bij de eerste training telefonische 

coaching. 

 Individuele supervisie 

(min. 4 keer per jaar) 

Groepssupervisie (min. 2 

keer per jaar) 

+ In totaal krijgen trainers per jaar minimaal zes keer 

supervisie. Sinds 2017 kunnen zijn zelf kiezen of ze 

dit in de vorm van individuele of groepssupervisie 

doen.  

 Jaarlijkse beoordeling +/- Alle trainers worden jaarlijks beoordeeld. Op basis 

van de beoordeling wordt verlenging van de licentie 

gegeven. Er wordt geen rekening gehouden met de 

eis voor de verlenging van de licentie van minimaal 

een training TACt Regulier 

 Beoordeling van video-

opnames ( 2 

trainingsbijeenkomsten) 

+/- Alle trainers leveren twee video-opnames in voor de 

jaarlijkse beoordeling, Zonder opnames geen 

beoordeling. 

De video-opnamen worden niet standaard 

beoordeeld met behulp van de BMIU en de 

scoreformulieren uit de handleidingen.  

 Evaluatie van trainingen 

door jongere en ouder(s) 

- In 68% van de dossiers is een evaluatieformulier van 

de jongeren aanwezig. 

In 34% van de dossiers waar ouders betrokken 

waren, is een evaluatieformulier van de ouders 

aanwezig.  

Totaal beoordeling  + De programma-integriteit van de 

kwaliteitsbeoordeling is goed 

 

Certificering 

Alle trainers voldoen aan de vereiste voorwaarden. Zij zijn getraind in TACt Regulier en Plus. 

Uit het groepsinterview met de trainers, de vragenlijst en het dossieronderzoek bij PI Research blijkt dat alle 

trainers momenteel zijn gecertificeerd. Zonder certificering mag de trainer de training niet geven. Alle 

supervisoren zijn gecertificeerd. Vanwege het vertrek van enkele supervisoren is een nieuwe supervisor 

aangesteld. Deze supervisor heeft de opleiding afgerond en ook de eerste training aan een jongere 
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afgesloten. Op peildatum 1 maart 2018 zijn drie gecertificeerde inhoudelijke supervisoren beschikbaar. De 

supervisoren geven ook de opleiding. Een van de supervisoren is hoofd kwaliteitsbewaking.  

Voor de verlening van de certificering staat in de handleiding dat trainers minimaal twee trainingen per jaar 

moeten geven waarvan één TACt Regulier. Niet alle trainers voldoen aan deze laatste voorwaarde bij 

verlening van de licentie.  

 

Opleiding 

Alle trainers hebben minimaal een HBO-opleiding afgerond en hebben de opleiding TACt Regulier en Plus 

gevolgd. Dit is een eis voor het volgen van de opleiding. Alle trainers die de vragenlijst hebben ingevuld, zijn 

HBO opgeleid. Daarnaast volgen alle trainers de jaarlijkse bijscholingsdag voor TACt-trainers.  

Alle trainers geven ook andere trainingen/ interventies naast TACt, zoals Tools4U of SoCool. 

  

Individuele en groepssupervisie 

Uit het groepsinterview met de trainers en het interview met hoofd kwaliteitsbewaking en TOP Groep blijkt 

dat gedurende de eerste training die een trainer na de opleiding geeft, altijd telefonische coaching 

plaatsvindt. De trainers beoordelen deze telefonische coaching als positief.  

In 2017 is het supervisiemodel aangepast om meer aan te sluiten bij de behoeften van trainers. Dit is niet 

verwerkt in de handleiding. Trainers zijn niet langer verplicht om minimaal twee keer groepssupervisie en 

vier keer een individuele supervisie te volgen. Zij kunnen zelf kiezen of zij individuele supervisie willen of 

groepssupervisie. Elke supervisie wordt aangetekend op een strippenkaart. Deze aanpassing is doorgevoerd 

omdat meerdere trainers die de interventie al langer geven, de meerwaarde van de groepssupervisie niet 

meer ervaren. In de groepssupervisie komen de volgende onderwerpen aan bod: programma-integriteit, 

probleemgedrag van de jongeren, ondersteuning door ouders, etc. Daarnaast wordt er in de 

groepssupervisiebijeenkomsten geoefend aan de hand van ingebrachte en door de supervisor gekozen 

trainerssituaties. In de individuele supervisie komen meer op het individu toegesneden zaken aan de orde, 

zoals het oplossen van vragen en problemen van de individuele trainer bij het uitvoeren van (een specifieke) 

training.  

 

Het merendeel van de geïnterviewde trainers is tevreden over de groepssupervisie en geven tijdens het 

groepsinterview aan dat zij deze intervisie waardevol vinden om onderling kennis en ervaring uit te wisselen. 

Groepssupervisie wordt vooral als waardevol ervaren door beginnende trainers.  

 

Alle trainers hebben minimaal zes keer per jaar supervisie. Dit is een vereiste voor certificering. 

 

Beoordeling van video-opnames en jaarlijkse beoordeling 

Elk jaar vindt er een beoordeling van alle trainers plaats door de supervisoren. Trainers kunnen zelf kiezen of 

ze voor TACt Regulier of voor TACt Plus beoordeeld worden. Voor de beoordeling is het verplicht dat trainers 

twee video-opnames - een van elke module- aanleveren. Zonder het aanleveren van deze opnames vindt er 
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geen beoordeling plaats en wordt de licentie niet verlengd aan de trainer. Alle trainers scoren in de 

vragenlijst dat ze jaarlijks twee video-opnames aanleveren. Uitzondering zijn de trainers die in de tweede 

helft van het jaar de opleiding hebben gevolgd. Voor hen is het dat jaar nog niet verplicht.  

 

Voor de module sociale vaardigheden mag een opname van elke bijeenkomst worden aangeleverd, aldus 

het hoofd kwaliteitsbewaking. In de handleiding staat vermeld dat er voor SOVA vier tot acht kunnen 

worden gebruikt. Voor de module boosheidscontrole wordt aangeraden om vanaf bijeenkomst vijf opnames 

te maken omdat dan meer stappen van de boosheidscontroleketen worden toegepast. In de handleiding 

wordt bijeenkomst zes of zeven aanbevolen. De video-opnames die ter beoordeling worden ingezonden, 

mogen niet dezelfde zijn als die in de supervisie zijn gebruikt. In de handleiding is niet beschreven wie de 

selectie maakt van de bijeenkomsten die worden opgenomen voor beoordeling en ook niet dat een at 

random selectie plaatsvindt.  

 

De opnames worden in eerste instantie door één supervisor beoordeeld. Bij twijfel of bij een onvoldoende 

kijkt er altijd een tweede supervisor mee. In principe is degene die de opnames als eerste beoordeelt, nooit 

de eigen supervisor. Voor de beoordeling gebruiken de supervisoren de BMIU.
76

 Deze wordt niet standaard 

volledig ingevuld door twee supervisoren. De BMIU wordt gebruikt wanneer twee supervisoren hetzelfde 

fragment scoren. Dit wordt gedaan als een supervisor een onderdeel als onvoldoende beoordeeld of twijfelt. 

De twee supervisoren berekenen dan de interraterbetrouwbaarheid tussen hun beoordelingen. De BMIU 

wordt niet standaard bewaard en de scores worden niet geregistreerd. De BMIU is niet hetzelfde formulier 

als de formulieren die in de handleiding van TACt zijn opgenomen. Deze formulieren worden alleen gebruikt 

voor de beoordeling van video-opnames ten behoeve van de individuele supervisie. 

 

De jaarlijkse beoordeling van video-opnames is volgens geïnterviewden een goed middel voor de 

kwaliteitsbewaking. Wanneer een trainer een onvoldoende behaalt voor deze beoordeling krijgt de trainer 

een herkansing. De trainer krijgt een jaar tijd om aan de het aandachtspunt te werken. 

Bij een onvoldoende voor de herkansing wordt de licentie ingetrokken, hetgeen leidt tot exclusie van de 

TACt-trainingen. De supervisie kan een aanleiding zijn om de kwaliteit van een trainer te controleren, het 

geeft ook een goede indicatie van de kwaliteit. Het beoordelingsformulier van de video-opnames uit de 

handleiding wordt alleen gebruikt voor supervisiedoeleinden en niet bewaard bij PI Research.
77

  

 

Het hoofd kwaliteitsbewaking geeft aan dat door de personeelswisselingen bij PI Research het aanleveren 

van video-opnames is vertraagd. Sommige trainers hebben uitstel gekregen. Oorzaken waarom trainers laat 

zijn met aanleveren van de opnames hebben te maken met de instroom van trainingen en trainers die niet 

bij alle trainingen opnames maken. Wanneer trainers te weinig TACt-trainingen geven – dat kan bijvoorbeeld 

ook door omstandigheden als verlof – kunnen zij de licentie laten bevriezen. 

                                                                          
76

 Gebaseerd op: Knutson, N. M., Forgatch, M.S. & Rains, L.A. (2003). Fidelity of Implementation Rating System (FIMP): The Manual for 

PMTO. Eugene: Oregon Social Learning Center. 
77

 Om die reden is het dossieronderzoek bij PI Research gebaseerd op de beoordelingsverslagen van de trainers. Het oorspronkelijke 

plan om alle beoordelingsformulieren te analyseren was niet mogelijk.  
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Sommige trainers ervaren drempels voor het opnemen van trainingsbijeenkomsten. Zij benoemen dat 

sommige jongeren in bijeenkomsten die worden opgenomen zich anders gedragen – sociaal wenselijk of 

net het omgekeerde. Dit geeft geen goed beeld van de training en is niet effectief voor de jongeren. 

In het terugkoppelinterview benoemt het hoofd kwaliteitsbewaking dat trainers wordt aangeraden om de 

bijeenkomsten zoveel mogelijk op te nemen, omdat jongeren er dan aan gewend raken en zich niet anders 

gaan gedragen. Meerdere trainers ervaren drempels bij de opnames. Het moet, maar ze voelen zich er 

onprettig bij. Video-opnames die worden ingestuurd voor beoordeling zijn vaak de trainingen waarvan de 

trainer vindt dat ze goed en conform het programma zijn uitgevoerd.  

 

In het groepsinterview benoemen trainers dat tijdens de groepsvisie ook soms gebruik wordt gemaakt van 

video-opnames.  

 

Evaluatie van trainingen door jongere en ouder(s) 

Uit het dossieronderzoek komt naar voren dat in bijna alle gevallen het evaluatieformulier bij het 

eindevaluatiegesprek wordt ingevuld. Van de 50 onderzochte dossiers is bij 34 dossiers een 

evaluatieformulier van de jongere aanwezig (68%). Van de 27 dossiers waar ook ouders betrokken waren, 

was in 17 dossiers een evaluatieformulier van ouders aanwezig. Bij navraag bij Top Groep is de belangrijkste 

oorzaak voor het ontbreken van de evaluatieformulieren dat trainers de formulieren vaak niet inleverden, 

ook niet na meerdere rappels.  

 

Eisen aan supervisoren 

Er hebben zich in 2017 meerdere personeelswisselingen voorgedaan bij PI Research. Een nieuwe 

supervisor/opleider is in het najaar aangetrokken. Zij is opgeleid als TACt-trainer en heeft de eerste training 

van een jongere afgerond conform de eisen in de handleiding. Op 1 maart 2018 zijn drie inhoudelijke 

supervisoren in dienst die voldoen aan de eisen. De supvisoren krijgen supervisie. In het 

terugkoppelinterview geeft het hoofd kwaliteitsbewaking aan dat het voor supervisoren ni et altijd haalbaar 

is om twee jongeren per jaar te trainen. Zij trainen minimaal één jongere per jaar. Of twee haalbaar is, is 

mede afhankelijk van de instroom en de caseload van de trainers. Zij ervaart het niet als een belemmering 

omdat supervisoren via het beoordelen van de video-opnames ook een goed beeld blijven houden van de 

uitvoering van de training.  

 

Kwaliteitsbewaking 

Uit het interview met het management van Top Groep en het hoofd kwaliteitsbewaking, het 

groepsinterview en de ingevulde vragenlijsten blijkt dat de bewaking van de kwaliteit gebeurt conform de 

handleiding. De opleiding, scholing en supervisie worden georganiseerd zoals bedoeld. Uitzondering is 

echter dat trainers zelf kiezen of ze voor TACt Plus of TACt Regulier beoordeeld willen worden en dat er niet 

naar de eis wordt gekeken dat TACt Plus-trainers ook een TACt Regulier per jaar moeten uitvoeren. 
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Zoals eerder benoemd, is het supervisiemodel aangepast aan de behoeften van trainers. Ook is sinds het 

opgeven van het consortium de aparte supervisie voor TACt Plus en TACt Regulier opgegeven. 

Aandachtspunt is daarbij volgens het hoofd kwaliteitsbewaking dat er voldoende aandacht is voor de 

programma-integere uitvoering van de trainingen. Het zijn twee verschillende trainingen met een 

verschillende opbouw en dat onderscheid moet wel voldoende aan bod komen in de supervisie.  

Top Groep krijgt een terugkoppeling van PI Research over de beoordeling van trainers. In het 

terugkoppelinterview geeft het management van Top Groep aan dat een meer inhoudelijke terugkoppeling 

over aandachtspunten bij trainers gewenst is. Top Groep wil de garantie dat zij goede trainers inzetten.  

 

11.3 Samenwerking ketenpartners  

De geïnterviewde coördinatoren taakstraf geven aan dat de samenwerking met de trainers en hun 

organisaties prima verloopt: de lijntjes zijn kort en ze weten elkaar goed te vinden. Ook de samenwerking 

met de diverse ketenpartners verloopt goed en wordt gezien als onderdeel van het reguliere werkproces. 

Sommigen geïnterviewden, zoals gedragsdeskundigen, geven aan minimaal contact te hebben met 

ketenpartners. Alleen als er iets niet goed gaat en er overlegd moet worden, zoeken ze ketenpartners op. In 

één regio wordt Jeugdreclassering regelmatig gemist bij de uitvoering van de leerstraffen, maar in de andere 

regio's is wel geregeld contact. Daarnaast geeft één regio aan dat de groep jeugdadvocaten een vergeten 

groep is in dit geheel: een jeugdadvocaat kan zijn cliënt goed adviseren over het nut van de leerstraf. 

Rechters hebben buiten de rechtszaal geen contact met de ketenpartners. 

 

11.4 Waardering door medewerkers en ketenpartners 

De waardering van TACt Regulier en TACt Plus door de coördinatoren taakstraf is goed tot zeer goed. De 

raadsonderzoekers en gedragsdeskundigen van de RvdK waarderen TACt voor zover ze dit kunnen 

overzien. Zij krijgen geen terugkoppeling over het gegeven advies en de uitvoering van de leerstraf als die 

opgelegd wordt. Zij hebben geen zicht op wat het resultaat van hun advies is. Het OM en het ZM zeggen 

onvoldoende zicht te hebben op de inhoud van de leerstraf om een oordeel uit te spreken over de 

interventie.  

 

11.5 Waardering door jongeren en ouders 

De evaluatieformulering in het dossieronderzoek is benut om de waardering door jongeren en ouders in 

kaart te brengen.  

De jongeren beoordelen de lengte van de training precies goed, blijkt uit het dossieronderzoek. Op de vraag 

wat vond je goed/ leuk aan de training wordt verschillend geantwoord, onder andere: 

 Ik heb geleerd om mezelf te beheersen en rustig te blijven. (6 keer genoemd) 

 Alles. (4 keer) 

 Het was gezellig. (4 keer) 

 De oefeningen. (4 keer) 
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 Interesse en betrokkenheid van de trainer. (3 keer) 

 Ik heb veel geleerd over hoe ik om kan gaan met mijn agressie. (3 keer) 

 Niet veel. (2 keer) 

 Het is leerzaam. (2 keer) 

 Ik zie iets in mijn gedrag en thuis veranderen. (2 keer) 

 Leren van sociale vaardigheden. (2 keer) 

 Time-out nemen. (2 keer) 

 Aan mijn problemen werken. (1 keer) 

 Praten over moeilijke vraagstukken. (1 keer) 

 

48% van de ouders vindt de betrokkenheid bij de TACt-training belangrijk (16). Uit de evaluatieformulieren 

blijkt dat de meeste ouders merken dat er iets is veranderd in het gedrag van hun zoon of dochter tijdens 

het volgen van de training (33). Als toelichting geven zij het volgende aan: 

 Hij of zij houdt zich rustiger. (5 keer genoemd) 

 We spreken duidelijker naar elkaar toe en kunnen het dialoog aangaan. (3 keer) 

 Hij of zij is gegroeid in zijn of haar gedrag. (2 keer) 

 Hij of zij luistert beter. (2 keer) 

 Hij of zij weet nu beter hoe hij of zij op verschillende situaties moet reageren. (1 keer) 

 Hij of zij heeft positievere instelling gekregen. (1 keer) 

 Hij of zij heeft meer zelfvertrouwen gekregen. (1 keer) 

 Hij of zij is minder vaak boos en agressief. (1 keer) 

 

De trainers in het groepsinterview geven aan dat de training TACt Plus zowel door jongeren als ouders wordt 

gewaardeerd. De gedragsoefeningen sluiten volgens hen goed aan bij de jongeren. Ook het herhalen van 

alle stappen in andere (moeilijke) situaties is een belangrijk onderdeel van TACt Plus.  

 

11.6 Samengevat 

De kwaliteitsbewaking wordt op de meeste punten conform de handleiding uitgevoerd. Alle trainers en 

supervisoren voldoen aan de eisen voor certificering, maar bij de beoordeling voor de verlenging van de 

licentie kunnen trainers kiezen of ze voor TACt Plus of TACt Regulier worden beoordeeld, en wordt bij TACt 

Plus niet naar de eis gekeken dat zij ook minimaal een TACt Regulier per jaar uitvoeren. Sinds WSI uit het 

consortium is gestapt, wordt de groepssupervisie gezamenlijk gegeven. Het supervisiemodel is aangepast 

om beter aan te sluiten bij de behoeften van trainers. Er wordt gebruik gemaakt van een strippenkaart. Met 

het aangepaste model wordt wel nog voldaan aan de voorwaarden uit de handleiding. Jaarlijks wordt 

beoordeeld of de licentie kan worden verlengd. Hoewel de beoordeling conform de handleiding plaatsvindt, 

is het ter beoordeling aanleveren van video-opnames van trainingsbijeenkomsten een aandachtspunt. De 

trainers kunnen zelf de bijeenkomsten kiezen die ze opnemen en insturen. Hier kan een positieve bias in 

zitten. Trainers sturen opnames van bijeenkomsten waarvan ze zelf denken dat die programma-integer zijn 
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uitgevoerd. De beoordeling vindt plaats met de BMIU. Deze wordt niet standaard volledig ingevuld en 

bewaard en de scores worden niet geregistreerd. De BMIU is ook niet gevalideerd voor TACt.  

De samenwerking met de ketenpartners verloopt over het algemeen goed. TACt Plus wordt door de 

ketenpartners – voor zover zij daarover een oordeel kunnen geven – gewaardeerd. Trainers en supervisoren 

waarderen de training als goed. Ook ouders en jongeren zijn positief over de training in de 

evaluatieformulieren. 
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12 Mogelijkheden voor veranderonderzoek 
 

In dit hoofdstuk bespreken we de bevindingen over de meetinstrumenten voor het meten van de doelen: 

de instrumenten die moeten worden afgenomen volgens de handleiding, de mate waarin de instrumenten 

worden afgenomen en de mate waarin ze geschikt worden gevonden door de trainers en supervisoren. We 

baseren ons hierbij op het dossieronderzoek en de groepsinterviews met trainers en supervisoren. 

 

12.1 Doelen en meetinstrumenten 

In de kwaliteitshandleiding zijn de instrumenten weergegeven waarmee de programmadoelen worden 

gemeten. 

 

Schema 12.1 Programmadoelen, meetinstrument en afnamemoment 

Module Programmadoel Meetinstrument Afnamemoment 

Sociale vaardigheden Verbeteren sociale 

Vaardigheden 

Verhogen kennis morele regels 

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden 

(VPV) jongere en ouders 

 

Intakegesprek en 

eindevaluatie 

Intakegesprek en 

eindevaluatie 

Boosheidscontrole Verbeteren vaardigheden 

Boosheidscontrole 

Sociaal Information-Processing (SIPI) jongere Intakegesprek en 

eindevaluatie 

 

In de kwaliteitshandleiding van TACt Plus (Albrecht, Hemminga en Breg, 2014) zijn de volgende 

beschrijvingen van de meetinstrumenten opgenomen. 

 

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV) 

De Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV, Scholte & Van der Ploeg, 2012 in Albrecht et al., 2014)
78

 is 

ontworpen om inzicht te krijgen in de psychosociale vaardigheden van jongeren. De lijst meet zowel 

interpersoonlijke vaardigheden (relationele en affectieve vaardigheden) als intrapersoonlijke vaardigheden 

(zelfsturing en zelfbewustzijn), en wordt gebruikt om na te gaan of jongeren hierin tekorten hebben. De lijst 

bestaat uit 36 stellingen, waarvoor op een 5-punts Likertschaal kan worden aangegeven in hoeverre men 

het met de stelling eens is. De VPV wordt ingevuld door de jongere zelf. De interne consistentie van de vier 

VPV-schalen ligt tussen de α=0.88 en α=0.90 (Scholte & Van der Ploeg, 2012 in Albrecht et al., 2014). 

 

De schalen sluiten volgens de handleiding goed aan bij de sociale vaardigheden die binnen TACt Plus 

getraind worden. De lijst wordt in de praktijk ook ingezet bij jongeren met een LVB. De ervaring is dat LVB-

jongeren deze in beperkte tijd en met toelichting op een enkele vraag kunnen invullen. Wel zijn trainers bij 

jongeren met een lager niveau extra alert op het bieden van ondersteuning (toelichting) bij het invullen van 

de lijsten, dus ook de VPV. Een andere indicatie voor de geschiktheid van dit instrument voor jongeren met 
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een LVB is dat de VPV geschikt is bevonden voor, en genormeerd op kinderen vanaf 8 jaar (groep 5 

basisschool, AVI niveau M5) (Scholte & Van der Ploeg, 2012 in Albrecht et al., 2014). 

 

Daarnaast is er een versie voor ‘informanten’ (ouders/ verzorgers/leerkracht). In de handleiding is hier niet 

meer informatie over opgenomen. 

 

Sociaal Information-Processing (SIPI) 

Het Social Information-Processing Interview (SIPI) (Orbio de Castro, 2000 in Albrecht et al., 2014) 
79

 is 

bedoeld om de vaardigheden voor boosheidscontrole te meten. Kinderen krijgen acht hypothetische 

verhalen (vignetten) voorgelegd waarin iemand uitgedaagd en getergd wordt door een leeftijdsgenoot. Het 

kind beantwoordt per vignet vijf gestandaardiseerde open vragen; deze antwoorden worden gecodeerd en 

gescoord. De SIPI heeft een goede interne consistentie en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid; ook de 

validiteitsscores zijn bevredigend (Orobio de Castro, 2000 in Albrecht et al., 2014). Aanpassing van dit 

instrument heeft plaatsgevonden ten behoeve van meting van vaardigheden voor boosheidscontrole bij 

delinquente jongeren (Nas, Orobio de Castro &Koops, 2005 in Albrecht et al., 2014):
80

 de acht vignetten zijn 

aangepast zodat ze aansluiten bij de leefsituatie van jongeren. 

 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de scoring van de items van de SIPI voor adolescenten is 

voldoende tot goed: overeenkomst in beoordeling varieert van 75 % tot 96,2 %. De Cohen Kappa 

(interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) voor het coderen van de antwoorden varieert van 0.68 tot 0.95 (Nas, 

Orobio de Castro & Koops, 2005). 

 

Deze vragen en variabelen sluiten volgens de handleiding nauw aan bij de wijze waarop boosheidscontrole 

wordt geleerd in TACt Plus. Ook dit instrument is geschikt voor gebruik bij jongeren met een LVB. De SIPI is 

gebaseerd op een interview voor kinderen (ook LVB kinderen, Orobio de Castro, 2000). Bovendien wordt de 

SIPI in interviewvorm afgenomen waardoor de trainer extra mogelijkheden heeft om te zien of de jongere 

de vragen begrijpt en bij hem kan aansluiten. 

 

Hoe ik Denk (HID) 

De ‘Hoe ik denk’ (HID) vragenlijst is de Nederlandse vertaling (Nas & Brugman, 2001 in Spanjaard et al., 

2014)
81

 van de Engelstalige How I Think (HIT; Barriga, Gibbs, Potter & Liau, 2001 in Spanjaard et al., 2014).
82

 

Deze is ontwikkeld om denkfouten te meten die kunnen leiden tot externaliserend en antisociaal gedrag. 

Deze vragenlijst is gebaseerd op de vier verschillende denkfoutcategorieën van Gibbs (2003 in Spanjaard et 
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al., 2014):
83

 egocentrisch denken, goedpraten, anderen de schuld geven en uitgaan van het ergste. De HID 

bestaat uit 54 stellingen. Elke stelling beschrijft een gedachte over een bepaald onderwerp, en bij elke 

stelling moet de respondent aangeven in welke mate dit overeenkomt met zijn gedachten. De 54 items zijn 

te verdelen in vier denkfoutcategorieën. Er zijn 39 items die denkfouten beogen te meten en elk van deze 

39 denkfoutitems vertegenwoordigt één van de vier denkfoutcategorieën. De items van de HID hebben 

tevens betrekking op de vier antisociale gedragscategorieën uit de DSM-IV (2002). Dit is om de 

denkfoutcategorieën meer betekenis te geven. De vier antisociale gedragscategorieën bestaan uit: 

oppositioneel gedrag, fysieke agressie, liegen en stelen. De vier denkfouten hebben dus betrekking op de 

vier gedragscategorieën en zo ontstaat er een 4x4 matrix van denkfouten en type antisociaal gedrag. De 

betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) van de HID voor de vier typen denkfouten en de vier antisociale 

gedragscategorieën varieert van 0.72 tot 0.90. In de TACt-handleidingen wordt het verband gelegd tussen 

denkfouten en het moreel redeneren. Denkfouten hangen samen met een lager niveau van moreel 

redeneren. Daarom worden de denkfouten in kaart gebracht. In het hoofdstuk discussie gaan we verder in 

op de terechtheid van deze aanname.  

In de handleiding is benoemd dat de HID wordt afgenomen om het niveau van morele ontwikkeling te 

meten. De doelstelling om antisociale opvattingen en denkfouten die antisociaal gedrag en agressief 

gedrag legitimeren uit te dagen en om te buigen, is geen programmadoel van TACt Plus. Als doel staat in het 

onderdeel SOVA het vergroten van de kennis van morele regels. Het verband met denkfouten wordt hier 

niet gelegd. Het is dus niet duidelijk waarom de HID wordt afgenomen. 

 

12.2 Afname instrumenten 

Tabel 12.1  Aantal afgenomen instrumenten per afgeronde training naar jaar van afronding van de training (n=144) 

Instrument 2014 

(n=1) 

2015 

(n=30) 

2016 

(n=40) 

2017 

(n=57) 

2018 

(n=16) 

Totaal 

(n=144) 

Vragenlijst Psychosociale 

Vaardigheden (VPV) jongere 

voormeting 

1 

(100%) 

25  

(83%) 

35  

(88%) 

51  

(90%) 

16  

(100%) 

128 

(89%) 

Vragenlijst Psychosociale 

Vaardigheden (VPV) jongere nameting 

1 

(100%) 

25 

 (83%) 

33  

(83%) 

49  

(86%) 

15  

(94%) 

123 

(85%) 

Vragenlijst Psychosociale 

Vaardigheden (VPV) ouders voormeting 

0 20  

(67%) 

25  

(63%) 

41  

(72%) 

10  

(63%) 

96 

(67%) 

Vragenlijst Psychosociale 

Vaardigheden (VPV) ouders nameting 

0 16 

 (53%) 

21  

(53%) 

28  

(50%) 

7  

(44%) 

72 

(50%) 

Sociaal Information-Processing (SIPI) 0 0 0 0 0 0 

Hoe ik Denk (HID) voormeting 

 

1 

(100%) 

23  

(76%) 

35  

(88%) 

49  

(86%) 

16  

(100%) 

124 

(86%) 

Hoe ik Denk (HID) nameting 

 

1 

(100%) 

24  

(80%) 

33  

(83%) 

47  

(82%) 

13  

(82%) 

118 

(82%) 
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Instrument 2014 

(n=1) 

2015 

(n=30) 

2016 

(n=40) 

2017 

(n=57) 

2018 

(n=16) 

 

Totaal 

(n=144) 

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden 

(VPV) jongere voormeting en nameting 

1  

(100%) 

23 

(77%) 

33 

(83%) 

46 

(81%) 

15 

(94%) 

118 

(82%) 

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden 

(VPV) ouders voormeting en nameting 

0 15 

(50%) 

19 

(48%) 

24 

(42%) 

6 

(38%) 

64 

(44%) 

Sociaal Information-Processing (SIPI) 0 0 0 0 0 0 

Hoe ik Denk (HID) voormeting en 

nameting 

1  

(100%) 

19 

(63%) 

33 

(83%) 

43 

(75%) 

13 

(81%) 

109 

(76%) 

 

Uit tabel 12.1 blijkt dat de HID en de VPV bij het merendeel van de jongeren in de voor- en nameting wordt 

afgenomen (en geregistreerd). De VPV bij ouders wordt in de voormeting door 67% van de ouders ingevuld 

en bij de nameting door 50%. We stellen een afname vast in de mate waarin de VPV door ouders wordt 

ingevuld. We merken hierbij op dat ouders niet altijd betrokken zijn bij TACt Plus. Het percentage ouders dat 

de vragenlijsten invult is echter lager dan het percentage ouders dat betrokken en bij de eindevaluatie 

aanwezig is. Uit de terugkoppelinterviews en de toelichting in de digitale vragenlijst blijkt dat ouders de 

vragenlijsten niet altijd retourneren.  

 

De uitkomsten van de vragenlijsten worden niet benut door de trainers voor de evaluatie van individuele 

training. Mogelijk zien de trainers hierdoor niet altijd het nut van de vragenlijsten en worden vervolgens 

geen acties ondernomen richting de ouders om de ingevulde vragenlijsten te ontvangen.  

 

 In de handleiding wordt alleen melding gemaakt dat de HID de trainers inzicht kan verschaffen in de 

denkfouten. Verder wordt niet benoemd of en hoe de vragenlijsten gebruikt moeten of kunnen worden 

voor het invullen van de training en de evaluatie van de training.  

 

De trainers geven gemiddeld een score van 7,3 (SD=1,5) op de stelling dat de vragenlijsten door de jongeren 

goed in te vullen zijn. Vier van de elf trainers geeft een score van 8, zes trainers een score van zes of zeven, 

en een trainer een lagere score. De trainers benoemen de volgende problemen bij het invullen van de 

vragenlijsten: 

 Moeilijke vragen 

 Onvoldoende kennis van het Nederlands om de vragenlijst goed te begrijpen 

 Onoverzichtelijk 

 Veel tekst 

 Veel keuzes 

 ‘Gek’ taalgebruik. 

Als het voor de jongere te moeilijk is kiezen sommige trainers ervoor om de vragenlijst hardop voor te lezen.  

 

Enkele trainers merken op dat het invullen van de vragenlijsten geen meerwaarde heeft voor de jongeren. 

Zij snappen vaak de noodzaak van het invullen van de vragenlijsten niet. Sommige vragen zijn voor 
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sommige jongeren ook lastig te beantwoorden. In het terugkoppelinterview met Top Groep blijkt dat de 

vragenlijsten worden afgenomen omdat het moet, als dit als voorwaarde in de aanbesteding is opgenomen. 

De informatie uit de vragenlijsten wordt in de praktijk niet gebruikt voor het opstellen van doelen en/of om 

invulling te geven aan de training. Ook de vragenlijsten in het eindgesprek worden in de praktijk niet benut 

om de training en de vooruitgang van de jongeren te evalueren. In de handleiding en opleiding wordt geen 

aandacht besteed aan het benutten van de vragenlijst voor het invullen van de training en het evalueren van 

het effect. 

  

12.3 Instroom voor veranderonderzoek 

Om te bepalen hoeveel respondenten nodig zijn om een betrouwbaar veranderonderzoek uit te voeren is 

een poweranalyse uitgevoerd. Er wordt een positief effect verwacht van de training. Echter omdat de 

doelgroep niet aansluit bij de criteria en uit de literatuur bekend is dat dit kan leiden tot negatieve 

uitkomsten, zijn we uitgegaan van een tweezijdige toets. De grootte van de benodigde steekproef is 

afhankelijk van de grootte van het verwachte effect, in dit geval de beoogde verandering. Uit de 

poweranalyse (berekend met G Power) blijkt dat voor het meten van verandering tussen twee metingen 

(met een gepaarde t-toets) een power van.80, een alpha van.05 de volgende steekproefgrootte nodig is: 

 Een klein effect (d=0.2): 199 respondenten 

 Een gemiddeld effect (d=0.3):90 respondenten 

 Een groot effect (d=.05): 34 respondenten 

 

Nadat de programma-integere uitvoering is verbeterd en passende instrumenten worden ingezet voor het 

meten van verandering, duurt het op basis van een instroom van 75 jongeren per jaar afhankelijk van het 

verwachte effect minimaal anderhalf tot twee en een half jaar alvorens de benodigde respondenten zijn 

bereikt. Het gaat hier dan alleen om veranderonderzoek en niet om effectonderzoek met een controle- of 

vergelijkingsgroep (bij voorkeur gerandomiseerd). 

 

12.4 Samengevat 

TACt Plus heeft tot doel de sociale vaardigheden en de vaardigheden voor boosheidscontrole te verbeteren. 

Om te bepalen of deze doelen worden bereikt is inzicht nodig in de sociale vaardigheden en, de 

vaardigheden voor boosheidscontrole voor en na de interventie. Het merendeel van de jongeren vult voor 

en na de trainingen de vragenlijsten die sociale vaardigheden meten in. Dit is niet het geval voor ouders. 

Voor het meten van effect op boosheidscontrole is geen informatie beschikbaar. Er wordt geen instrument 

afgenomen waarmee de vaardigheden voor boosheidscontrole in kaart worden gebracht. In overleg met PI 

Research en de RvdK wordt de SIPI uit de handleiding niet afgenomen. De SIPI is geen geschikt instrument 

om door trainers te laten afnemen. Het is ook de vraag of het een geschikte maat is voor vaardigheden met 

betrekking tot boosheidscontrole. Er is een betrouwbaar en valide instrument nodig om vaardigheden met 

betrekking tot boosheidscontrole en agressie te meten. De HID wordt voor en na de training afgenomen. 

Het veranderen van antisociale opvattingen en denkfouten is geen doel van TACt Plus. Wel wordt in het 
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onderdeel sociale vaardigheden gewerkt aan het vergroten van de kennis van morele regels. Hoe dit in 

verband staat met de denkfouten die met behulp van de HID worden gemeten wordt in de handleiding niet 

uitgelegd. Volgens de onderzoekers is de HID niet het goede instrument om dit te meten.  

 

De ingevulde vragenlijsten worden niet gebruikt om invulling te geven aan de training en om het effect van 

de training op individueel niveau in kaart te brengen. De afname van de instrumenten is, en wordt gevoeld 

als, een verplichting. Dit heeft negatieve invloed op de motivatie van de trainers voor de afname en de wijze 

waarop zij de jongeren en ouders motiveren om de vragenlijsten in te vullen.  

 

Nadat de programma-integriteit als goed wordt beoordeeld kan een veranderonderzoek worden uitgevoerd. 

Afhankelijk van de grootte van het verwachte effect is een steekproef nodig van 156 respondenten (klein 

effect), 71 respondenten (gemiddeld effect) of 27 respondenten (groot effect). Op basis van de huidige 

instroom duurt het ongeveer twee jaar voordat voldoende respondenten beschikbaar zijn voor het meten 

van een klein effect.  
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13 Conclusie TACt Plus 

In dit hoofdstuk trekken we conclusies ten aanzien van de vijf centrale onderzoeksvragen: 

 

 

13.1 Programma-integere uitvoering 

Wijze van beoordeling 

De mate waarin de interventie TACt Plus wordt uitgevoerd volgens de handleiding is beoordeeld aan de 

hand van een beoordelingskader. Het beoordelingskader is gebaseerd op de beschrijvingen in de 

handleiding. In de handleiding zijn de kernelementen van de interventie niet als dusdanig benoemd. De 

kernelementen die de onderzoekers op basis van de handleiding hebben opgesteld, zijn daarom voorgelegd 

aan de hoofden kwaliteitsbewaking van TACt. De zeven criteria die door de hoofden benoemd zijn, hebben 

we zwaarder meegewogen in de beoordeling. Het onderzoek heeft ook enkele onduidelijkheden en hiaten 

in de handleidingen en de monitoring van de programma-integriteit aan het licht gebracht. Deze worden 

benoemd bij de specifieke onderdelen van de uitvoering en bieden aanknopingspunten voor 

doorontwikkeling. In dit hoofdstuk beperken we ons tot de aanknopingspunten specifiek voor TACt Plus. 

 

Beperkingen van het onderzoek 

Hoewel bij de beoordeling van de criteria gebruik is gemaakt van triangulatie en we daardoor een goed 

beeld hebben gekregen van de uitvoering van de interventie, kent het onderzoek enkele beperkingen. Een 

beperking van het onderzoek is dat de beoordeling grotendeels gebaseerd is op zelfrapportage in plaats van 

op objectieve materialen. De beoordeling van de criteria voor programma-integere uitvoering van de 

interventie is vooral gebaseerd op registratiegegevens, dossieronderzoek en interviews met uitvoerende 

medewerkers van TACt Plus en ketenpartners. In het dossieronderzoek zijn bronnen geraadpleegd die door 

trainers, jongeren, ouders en supervisoren zijn ingevuld. De nadruk ligt hierdoor vooral op het perspectief 

van de betrokken organisaties en uitvoerders. Er was nauwelijks objectief materiaal beschikbaar voor 

beoordeling. 

Het is in het onderzoek niet mogelijk gebleken om het beoogde aantal trainingsbijeenkomsten bij te wonen. 

Door video-opnames te bekijken is geprobeerd om een objectief oordeel te vormen over de uitvoering van 

de training door de trainers. Het aantal beoordeelde opnames en observaties is echter beperkt. Daarnaast is 

1 In hoeverre worden de trainingen uitgevoerd volgens de handleidingen die zijn goedgekeurd 

door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie?  

2 Indien er knelpunten zijn bij de uitvoering van de trainingen, wat zijn daarvan de oorzaken? 

3 Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van de trainingen? 

4 Hoe beoordelen de betrokken instanties de trainingen en wat zijn hun ervaringen? 

5 Wat valt uit de resultaten van deze procesevaluatie te concluderen over de eventuele 

haalbaarheid van een veranderonderzoek? 



 

DSP-groep RAPPORT ─ Training Agressie Controle TACt Regulier en TACt Plus 143 

het ook niet gelukt om jongeren en ouders te interviewen. Het perspectief van jongeren en ouders is alleen 

in beeld gebracht op basis van ingevulde vragenlijsten in de dossiers.  

De beoordeling van de programma-integere uitvoering is mede gebaseerd op de jaarlijkse beoordeling van 

de trainers door de supervisoren ten behoeve van de verlenging van de licenties. Deze beoordeling gebeurt 

met behulp van de BMIU, een instrument dat voor meerdere interventies wordt gebruikt. Dit instrument is 

niet gevalideerd voor TACt Plus en wordt niet standaard ingevuld en geregistreerd. Ook mogen trainers zelf 

kiezen welke trainingsbijeenkomsten worden beoordeeld. Hierdoor kan in de beoordeling door de 

supervisoren een positieve bias zitten.  

Het bleek lastig om sommige trainers te motiveren tot het invullen van vragenlijsten en het benaderen van 

jongeren. Het meedoen aan onderzoek zoals deze procesevaluatie, is geen onderdeel van de 

opdrachtverlening aan trainers – die veelal als zzp’ers de training uitvoeren – noch voorwaarde voor 

certificering. Werkbelasting, caseload en/of onvoldoende het nut inzien van deelname aan onderzoek 

zorgen er dan voor dat zij minder prioriteit geven of kunnen geven aan medewerking aan onderzoek. 

Mogelijk speelden de organisatorische veranderingen ten tijde van het onderzoek ook een rol. Per 1 januari 

2018 is WSI uit het consortium gestapt en is een groot deel van de WSI-trainers als zzp’er via Top Groep 

gaan werken. Daarnaast zijn trainers van Top Groep ook TACt Plus gaan geven. 

Rekening houdend met deze beperkingen is de programma-integriteit op onderdelen niet te beoordelen 

omdat de beoordeling grotendeels gebaseerd is op zelfrapportage in plaats van objectieve materialen. Door 

de onzekerheden en onduidelijkheden te benoemen in het rapport, hebben we toch een genuanceerd 

beeld gegeven van de uitvoering van TACt Plus. Het onderzoek biedt daarom ook suggesties voor een meer 

onafhankelijke beoordeling van de programma-integriteit. 

 

Algemeen oordeel programma-integriteit 

De bevindingen over de programma-integere uitvoering zijn samengevat in tabel 13.1. Voor de beoordeling 

van de criteria voor doelgroep en context en de uitvoering van de kernelementen zijn we uitgegaan van de 

bevindingen van Durlak en Dupré (2008). Zij concluderen dat positieve uitkomsten verwacht kunnen 

worden bij een minimale programma-integriteit van 60%. In een recente meta-analyse van Goense et al. 

(2016)
84

 naar het effect van interventies voor jongeren op antisociaal gedrag blijkt overigens dat alleen 

interventies met een hoog niveau van programma-integriteit een positief effect hebben.  

 

Aangezien geen gevalideerd en betrouwbaar systeem voorhanden was om de programma-integriteit van 

TACt Plus te beoordelen, en er überhaupt problemen waren in de objectieve vaststelling van programma-

integriteit op basis van verschillende bronnen, zijn robuuste uitspraken over de mate van programma-

integriteit van TACt Plus niet goed mogelijk. Per criterium hebben we op basis van de kwantitatieve en 

kwalitatieve gegevens beoordeeld of het criterium van toepassing is op minder dan 60% van de 

trainingen/trainers (= onvoldoende), op 60 tot 80% van de trainingen/trainers (= voor verbetering vatbaar) 
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of op meer dan 80% van de trainingen/trainers (= goed). Als er onvoldoende informatie is om een 

beoordeling te geven, hebben we het criterium met onbekend beoordeeld. In het beoordelingskader is 

benoemd hoe de beoordeling op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens tot stand komt.  

 

In tabel 13.1 zijn de criteria die als goed zijn beoordeeld donkergroen weergegeven, criteria die als voor 

verbetering vatbaar zijn beoordeeld zijn blauw weergegeven en criteria die we niet kunnen beoordelen wit.  

 Geen van de criteria wordt op basis van de geraadpleegde bronnen als onvoldoende (dit is minder dan 60% 

van de trainingen en trainers) beoordeeld.  

 

Het eindoordeel is dat de programma-integriteit van de uitvoering van TACt Plus voor verbetering vatbaar is. 

Er zijn teveel onderdelen waarbij er onduidelijkheid is of de programma-integriteit goed is en er ontbreken 

objectieve bronnen. Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn vier van de kernelementen als goed 

beoordeeld. De overige kernelementen zijn voor verbetering vatbaar. Geen van de kernelementen is als 

onvoldoende beoordeeld. De beoordeling van de criteria en kernelementen wordt in tabel 13,1 

samengevat. 

 

Tabel 13.1 Beoordeling van de programma-integriteit (doelgroep, kernelementen, context) 

Criterium  

Doelgroep De bereikte doelgroep voldoet aan de criteria voor de beoogde doelgroep 

Kernelementen Aangepaste duur en fasering (8 SOVA en 8BCT) 

 De trainer zet aangepaste communicatie in rekening houdend met de LVB 

(responsiviteit)  

 Sociale vaardigheden worden geoefend (SOVA) 

 De boosheidscontroleketen wordt geoefend. (BCT) 

Het onderdeel time-out wordt geoefend (BCT) 

 Huiswerk wordt opgegeven, gemaakt en besproken 

  De ouders worden betrokken op de voorgeschreven manier 

Context (uitvoerders en 

organisatie) 

 De trainers voldoen aan eisen voor opleiding, certificering 

 Supervisoren en opleiders voldoen aan de eisen voor opleiding, certificering en 

supervisie 

  De programma-integriteit wordt bewaakt conform de handleiding  

  De samenwerking met de ketenpartners verloopt goed 

 

 Goed Voor verbetering vatbaar Onvoldoende Onbekend 

 

  

Conclusie met betrekking tot de doelgroep 

Tussen 1 april 2015 en 1 januari 2018 zijn 197 jongeren ingestroomd in TACt Plus. Bij 185 jongeren is de 

training op 1 januari 2018 afgesloten en bij twaalf jongeren loopt de training nog. Van de 185 jongeren bij 
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wie de training is afgesloten zijn zes jongeren niet gestart met de training. 179 jongeren zijn met de training 

gestart en hebben die afgesloten. Van die 179 jongeren heeft 16% de training voortijdig afgebroken en 

heeft 84% de training volledig afgerond.  

 

In het dossieronderzoek bij de RvdK voldoet een minderheid van de bereikte doelgroep aan alle criteria van 

de beoogde doelgroep die staan geformuleerd in de handleiding: circa 45%. Dat betekent dat het 

merendeel niet voldoet aan een of enkele criteria uit de handleiding. Aan elk afzonderlijk criterium voldoet 

minimaal 84%. Bij 80% van de jongeren is er sprake van tekorten in boosheidscontrole en sociale 

vaardigheden. Door de hoofden kwaliteitsbewaking van PI Research zijn dit de belangrijkste criteria voor 

TACt genoemd. Ook aan deze beide criteria voldoet 20% van de deelnemers niet. De TACt Plus is bedoeld 

voor jongeren met een hoog of midden recidiverisico. Bij 16% van de deelnemers is het recidiverisico laag. 

Daarnaast gelden contra-indicaties. Dit is op basis van het dossieronderzoek moeilijk te bepalen. In het MDO 

wordt bepaald of de contra-indicaties de training in de weg staan. Op basis van het dossieronderzoek is niet 

te bepalen of de contra-indicaties in het dossier de training in de weg staan en of dit besproken is in het 

MDO. Verder komt het voor dat jongeren met een licht verstandelijke beperking TACt Regulier opgelegd 

krijgen. 

 

TACt Plus is bedoeld voor jongeren met een LVB. Of er sprake is van een LVB werd in de onderzoeksperiode 

door de RvdK (nog) niet standaard met behulp van een screeningsinstrument geregistreerd. In het 

dossieronderzoek zijn de criteria voor LVB conform de handleiding opgezocht en is er bij 70% van de 

deelnemers sprake van een LVB.  

 

Op basis van de registratiegegevens en het dossieronderzoek is het niet mogelijk om van alle criteria een 

goed beeld te krijgen. Naast LVB wordt bereidheid tot medewerking niet standaard geregistreerd en wordt 

er geen instrument gebruikt om de motivatie van de jongeren objectief te meten. Op basis van het 

dossieronderzoek is het ook moeilijk te bepalen of de genoemde problematiek de training in de weg staat of 

niet. Tot slot is er onduidelijkheid over het gewicht dat aan de verschillende inclusiecriteria moet worden 

gegeven.  

 

Als jongeren niet voldoen aan inclusiecriteria, dan hebben ze een laag recidiverisico (16%) en/of voldoen ze 

niet aan alle inclusiecriteria. TACt Plus is bedoeld voor jongeren met een midden tot hoog recidiverisico. 

Vanuit de RNR-principes is de toepassing van TACt bij jongeren met een lager recidiverisico niet aan te 

raden, omdat de interventie dan te intensief is en niet aansluit bij het risicoprincipe. Dit kan leiden tot 

negatieve effecten.
85

 Ook moet een interventie aansluiten bij de risicofactoren van de jongeren. Als de 

jongeren niet voldoen aan een of meerdere criteria, dan wordt niet voldaan aan het behoefteprincipe.  
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Verder komt het voor dat jongeren die naar TACt Plus zijn doorverwezen volgens de operationalisatie van 

het criterium LVB uit de handleiding geen licht verstandelijke beperking hebben. De vraag is of de 

operationalisatie van het criterium in de handleiding passend is om te bepalen of er sprake is van LVB. Soms 

is LVB afgeleid uit het niveau van onderwijs. Bij een LVB is er naast een IQ tussen 50 en 85 volgens de 

definitie in de DSM V ook sprake van tekorten in, of beperkingen van het huidige aanpassingsgedrag (dat wil 

zeggen of betrokkene er in slaagt te voldoen aan de standaarden die bij zijn of haar leeftijd verwacht kunnen 

worden binnen zijn of haar culturele achtergrond) op ten minste twee van de volgende terreinen: 

communicatie, zelfverzorging, zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele vaardigheden, 

gebruikmaken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig beslissingen nemen, functionele intellectuele 

vaardigheden, werk, ontspanning, gezondheid en veiligheid. Dit kan niet worden afgeleid uit het niveau van 

onderwijs. Op basis van de geraadpleegde bronnen kunnen we niet beoordelen of onterecht jongeren 

zonder LVB zijn geïndiceerd voor TACt Plus. Mocht een jongere onterecht TACt Plus opgelegd krijgen kan na 

de intake nog worden omgeschakeld naar een TACt Regulier. Dit komt in de praktijk niet voor.  

 

Alles overziend concluderen we dat er op basis van de geraadpleegde bronnen onvoldoende aanwijzingen 

zijn dat de bereikte doelgroep van TACt Plus voldoet aan de criteria voor de beoogde doelgroep.  

 

Conclusie met betrekking tot de kernelementen 

Van de zeven kernelementen wordt op basis van de geraadpleegde bronnen – vooral zelfrapportage – de 

uitvoering van vier kernelementen als goed beoordeeld: het merendeel van de uitgevoerde trainingen 

bestaat uit acht bijeenkomsten sociale vaardigheden en acht bijeenkomsten boosheidscontrole. In alle 

trainingen worden sociale vaardigheden geoefend en wordt de boosheidscontroleketen en specifiek de 

time-out geoefend.  

De uitvoering van de andere drie kernelementen is voor verbetering vatbaar. Op basis van de geraadpleegde 

bronnen is het onduidelijk in welke mate de trainers aangepaste communicatie gebruiken om aan te sluiten 

bij de behoeften van jongeren met een LVB. Dit wordt niet geregistreerd. Volgens de respondenten wordt in 

de handleiding en tijdens de opleiding te weinig aandacht besteed aan hoe je de communicatiemiddelen 

kiest die passen bij de jongere. Er is een verschil in ervaring met de doelgroep LVB tussen trainers. Trainers 

die eerst in dienst waren van WSI hebben specifiek expertise met deze doelgroep. Bij de andere trainers 

verschilt dit. 

Het onderdeel SOVA van TACt Plus heeft een vast curriculum, maar de trainers leveren maatwerk door aan 

te sluiten bij het vaardigheidsniveau en de belevingswereld van de jongere. De trainers kiezen de 

vaardigheden en morele regels die passen bij de situatie van de jongeren. Zij maken hiervoor echter geen 

gebruik van de informatie uit de vragenlijsten. We beoordelen de uitvoering van de responsiviteit als voor 

verbetering vatbaar. Ook de kernelementen die vallen onder de noemer van netwerk en generalisatie 

worden op basis van de geraadpleegde bronnen beoordeeld als voor verbetering vatbaar. We kunnen dit 

onderdeel niet beoordelen, omdat deze criteria niet eenduidig zijn geoperationaliseerd. Zo is het niet 

duidelijk of het huiswerk niet is gemaakt of dat het formulier niet is ingevuld. Het is niet duidelijk waarom 

ouders niet betrokken zijn en of de ouderbetrokkenheid bestaat uit de aanwezigheid van ouders bij de 



 

DSP-groep RAPPORT ─ Training Agressie Controle TACt Regulier en TACt Plus 147 

voorgeschreven bijeenkomsten of dat ouders de jongeren ondersteunen bij het huiswerk en het oefenen 

van de vaardigheden. Belangrijk voor de programma-integere uitvoering is ook dat wordt vastgelegd of de 

jongeren in dagelijkse situaties de vaardigheden hebben geoefend.  

 

De bevindingen over de ouderbetrokkenheid zijn niet eenduidig omdat in het registratiebestand de 

aanwezigheid van ouders niet goed geregistreerd is, en omdat alleen wordt vastgelegd of ouders aanwezig 

zijn bij de tussen- en eindevaluatie. Op basis van de geraadpleegde bronnen kunnen we geen uitspraak 

doen over de wijze waarop en mate waarin de ouders tussentijds geïnformeerd worden en hun kinderen 

ondersteunen bij het huiswerk en oefenen. Vooral deze laatste onderdelen zijn belangrijke onderdelen van 

de ouderbetrokkenheid die het oefenen in en de transfer naar het dagelijks leven bevorderen. Dit is het doel 

van de ouderbetrokkenheid. Worden ouders helemaal niet betrokken, dan zijn er meestal legitieme redenen 

voor: jongeren ouder dan 16 jaar willen niet dat ouders betrokken worden, ouders zijn niet in beeld bij 

jongeren die in een instelling verblijven of ouders zijn niet in staat om betrokken te worden. 

 

Het contact tussen trainers en coördinatoren taakstraf wordt door trainers en coördinatoren als goed 

beoordeeld. Uit de registratiecijfers blijkt echter dat de coördinatoren taakstraf niet altijd aanwezig zijn bij 

de evaluaties, en het is ook niet duidelijk hoe en in welke mate de trainers de coördinatoren tussentijds op 

de hoogte houden. Bij TACt Plus lijkt daarbij sprake van een registratieprobleem. De variabele is relatief vaak 

niet ingevuld in het registratiebestand, terwijl zowel de trainers als de coördinatoren taakstraf in de 

interviews benoemen bijna altijd aanwezig te zijn. Het contact tussen trainer en coördinator taakstraf schijnt 

ook persoonsafhankelijk te zijn, zowel van de persoon van de trainer als van de coördinator taakstraf.  

 

Voor de generalisatie van het geleerde tijdens de training wordt aangeraden om ook andere hulpverleners – 

indien aanwezig – te betrekken bij de training. De betrokkenheid van andere betrokken hulpverleners is 

echter beperkt. Zij worden geïnformeerd, maar zijn heel beperkt aanwezig bij evaluatiebijeenkomsten. Dit 

heeft veelal een praktische aanleiding (locatie, agenda). Het doel van het betrekken van hulpverleners is de 

generalisatie van wat tijdens de training wordt geleerd te bevorderen. Als hulpverleners hierin geen 

ondersteunende rol kunnen vervullen, heeft dit weinig zin. Relatief veel jongeren die een TACt Plus krijgen, 

verblijven in een instelling. Voor het oefenen in en de transfer naar het dagelijks leven is het van belang dat 

jongeren ook in de instelling oefenen. Ondersteuning bij het oefenen in de instelling kan lastig te regelen 

zijn doordat er vaak alleen contact is met de mentor en onvoldoende zicht op in welke mate de informatie 

wordt doorgegeven aan de groepsleiding.  

 

Conclusie met betrekking tot de context 

De trainers en de organisaties voldoen aan de eisen uit de handleiding. Supervisie en bewaking van de 

kwaliteit vinden op de meeste punten plaats conform de handleiding. Echter bij de beoordeling voor de 

verlenging van de licentie kunnen trainers kiezen of ze voor TACt Plus of TACt Regulier worden beoordeeld. 

Het is onduidelijk of dan alleen de licentie voor TACt Plus of voor TACt Plus en TACt Regulier verlengd wordt. 

Ook wordt bij TACt Plus niet gekeken naar de eis dat trainers minimaal een TACt Regulier per jaar uitvoeren. 
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Sinds WSI uit het consortium is gestapt, wordt de groepssupervisie TACt Plus en TACt Regulier 

gecombineerd. Aandachtspunt daarbij is of de specifieke uitvoering van TACt Plus voldoende aan bod komt. 

Ook is het supervisiemodel aangepast om beter aan te sluiten bij de behoeften van trainers. Dit is nog 

conform de handleiding.  

Hoewel de supervisie gebeurt conform de handleiding kan een aantal aandachtspunten worden 

geformuleerd voor de wijze waarop de programma-integere uitvoering wordt beoordeeld. De trainers 

kunnen zelf kiezen welke trainingsbijeenkomsten ze opnemen en voorleggen voor beoordeling. Een gevolg 

hiervan kan zijn dat trainers die bijeenkomsten voorleggen ter beoordeling waarvan zij zelf denken dat ze 

het meest programma-integer worden uitgevoerd. De beoordeling van de programma-integere uitvoering 

valt dan mogelijk gunstiger uit dan wanneer gekozen wordt voor een at random beoordeling van 

bijeenkomsten en trainingen. Voor de beoordeling van de video-opnames wordt niet standaard gebruik 

gemaakt van een gevalideerd beoordelingsinstrument. De BMIU wordt niet standaard gebruikt voor het 

beoordelen van de video-opnames. Alleen bij onderdelen die als onvoldoende worden beoordeeld, wordt 

ook een beoordeling door een tweede supervisor ingezet. De uitkomsten met de BMIU worden niet 

geregistreerd of bewaard.  

We concluderen dat de kwaliteitsbewaking wordt uitgevoerd conform de handleiding, maar dat de wijze 

waarop de kwaliteitsbewaking in de handleiding is beschreven voor verbetering vatbaar is. Om het beoogde 

effect met de interventie te bereiken, is een goede programma-integriteit nodig. Dit kan alleen door naast 

de goede supervisiemogelijkheden die nu worden geboden ook aandacht te hebben voor een meer 

betrouwbare en objectieve beoordeling van de programma-integriteit.  

 

De samenwerking met de ketenpartners verloopt over het algemeen goed. TACt Plus wordt door de 

ketenpartners – voor zover zij daarover een oordeel kunnen geven – gewaardeerd. Trainers en supervisoren 

waarderen de training als goed. Ook ouders en jongeren zijn positief over de training in de 

evaluatieformulieren. 

 

13.2 Knelpunten in de uitvoering van de training 

In de procesevaluatie zijn enkele knelpunten benoemd die de goede uitvoering van TACt Plus kunnen 

beïnvloeden.  

 

TACt Plus is ontworpen - en theoretisch onderbouwd - voor een specifieke groep jongeren. Een passende 

selectie van jongeren voor TACt Plus is daarom van belang voor een goede uitvoering van de interventie. 

Daarvoor is het nodig dat raadsonderzoekers een duidelijk beeld hebben van de interventie en voor wie de 

interventie bedoeld en geschikt is. Daarnaast is het nodig dat relevante gegevens over de jongere 

beschikbaar zijn/worden, zodat kan worden bepaald welke interventies passend zijn. In geval van TACt Plus 

is het van belang dat de raadsonderzoeker afweegt of er sprake is van problemen met boosheidscontrole in 

meerdere situaties. Hierop worden raadsonderzoekers niet geïnstrueerd. Er is regelmatig voorlichting 

gegeven over TACt. De vraag die door betrokkenen wordt gesteld is of dit voldoende is. 
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De TACt-training gaat uit van de betrokkenheid van ouders. Er zijn niet altijd ouders in beeld. Ouders kunnen 

of willen niet altijd betrokken zijn. Jongeren boven de 16 jaar kunnen ook de betrokkenheid van ouders 

weigeren. Als ouders niet betrokken zijn, hoeft dit niet per se een goede uitvoering van TACt in de weg te 

staan. Het is dan van belang dat er iemand anders in het netwerk van de jongere wordt gevonden die de 

jongere kan ondersteunen bij het oefenen en het huiswerk. Dit is onvoldoende uitgewerkt in de handleiding. 

Een groep van TACt Plus-jongeren verblijft in een instelling. Het is belangrijk dat zij de vaardigheden 

oefenen in de leefgroep en daarbij ondersteund worden. Alleen contact met de mentor hierover is niet altijd 

voldoende.  

 

De vragenlijsten worden momenteel vooral afgenomen omdat het met het oog op een effectevaluatie als 

voorwaarde wordt gesteld door de opdrachtverlener – de RvdK. Jongeren en trainers zien niet altijd het nut 

in van de afname van de vragenlijsten. Een duidelijkere benutting van de uitkomsten van de vragenlijsten in 

de training bij het opstellen en evalueren van de leerdoelen van de jongeren kan een meer getrouwe en 

betrouwbare afname stimuleren. Hiervoor is het wel nodig dat er gevalideerde instrumenten worden 

geselecteerd die de programmadoelen meten.  

 

13.3 Bevorderende en belemmerende factoren 

Bevorderende en belemmerende factoren zijn vaak een spiegel van elkaar. We trekken eerst conclusies over 

de bevorderende factoren. 

 

TACt Plus is een gestructureerde training. Als jongeren goed zijn voorgelicht, is het duidelijk wat van hen 

wordt verwacht. Dit helpt voor de goede uitvoering van de training. Er is twee keer per week contact tussen 

jongeren en trainer in een periode van drie maanden. Dit bevordert het contact met de jongeren, de 

motivatie, de voortgang en de transfer van wat tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt geleerd naar het 

dagelijks leven van de jongere. Sommige jongeren die TACt Plus opgelegd krijgen hebben een lange 

hulpverleningsgeschiedenis met wisselende hulpverleners met wie minder intensief contact is dan met de 

TACt-trainers. Het feit dat zij twee keer per week met dezelfde trainer aan de slag gaan met hun 

vaardigheden werkt volgens meerdere trainers motiverend. 

 

De scheiding tussen uitvoerende organisaties en de organisatie die de kwaliteit bewaakt, is bevorderend 

voor een goede kwaliteitsbewaking. De beoordeling van de kwaliteit en de supervisie is daardoor 

onafhankelijk. Door de uitvoerende organisatie wordt strak gestuurd op de registratie van gegevens en het 

aanleveren van verslagen en vragenlijsten. Ook de supervisie en de jaarlijkse beoordeling worden strak 

aangestuurd. Dit bevordert de programma-integere uitvoering. De wijze waarop de programma-integriteit 

wordt gemonitord is echter voor verbetering vatbaar. Onderbouwde afwijkingen van de programma-

integriteit worden niet vastgelegd. Hierdoor is het niet mogelijk om de programma-integere uitvoering 

overall goed te beoordelen.  
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De aanwezigheid van een steunend figuur in het netwerk van de jongeren (ouders of iemand anders) en het 

maken van huiswerk – vooral oefenen in dagelijkse situaties – is bevorderend voor het succes van de 

training. Indien het de trainer niet lukt om een steunend figuur in het netwerk van de jongeren te vinden, 

kan dit als consequentie hebben dat de jongeren het huiswerk niet maken. Dit is een mogelijk 

belemmerende factor voor de uitvoering van een individuele training.  

 

Een belangrijke factor voor de goede uitvoering van TACt Plus is de vaardigheid van de trainer. Dit is ook 

bekend uit andere interventies en de literatuur. In de TACt-opleiding worden de specifieke vaardigheden 

voor TACt getraind. De persoonlijke eigenschappen en vaardigheden van de trainer in algemene zin spelen 

mogelijk een nog grotere rol. Hier is bij de programma-integere uitvoering niet naar gekeken. Ook de match 

tussen jongere en trainer is een belangrijke factor die het positieve effect van de training kan bepalen. De 

vaardigheden van de trainer zijn in TACt Plus nog belangrijker aangezien hij/zij de communicatie moet 

aanpassen aan de behoeften van de jongeren met een LVB. De ervaring van de trainers met de doelgroep 

spelen in de wijze waarop het nu aan bod komt in de handleiding en opleiding een cruciale rol. Bij onderzoek 

naar de doeltreffendheid van TACt is het van belang daar rekening mee te houden.  

 

13.4 Beoordeling door de betrokken  

We concluderen dat zowel trainers, supervisoren en uitvoerende organisaties (Top Groep, WSI en PI 

Reseach), als de medewerkers van de RvdK een positieve waardering hebben voor TACt Plus. Ook jongeren 

en ouders geven in het algemeen aan tevreden te zijn met de training en zien vooruitgang bij hun kinderen. 

Het merendeel van de respondenten van OM en ZM zegt onvoldoende zicht te hebben op de inhoud en het 

verloop van de leerstraf TACt om hier een goed oordeel over te geven.  

 

13.5 Haalbaarheid veranderonderzoek 

Voordat een doeltreffendheidsonderzoek in de vorm van een veranderonderzoek kan worden uitgevoerd is 

het van belang dat programma-integer wordt gewerkt. Dit betekent dat de doelgroep moet voldoen aan de 

criteria en dat de interventie moet worden uitgevoerd als bedoeld. Op basis van de procesevaluatie 

concluderen we dat het nu nog te vroeg is om een veranderonderzoek uit te voeren. De programma-

integriteit moet eerst worden verbeterd. Alvorens een veranderonderzoek wordt uitgevoerd moeten echter 

valide en betrouwbare instrumenten worden geselecteerd voor het meten van de programmadoelen. Dit is 

nu alleen het geval voor sociale vaardigheden.  

Er wordt geen instrument afgenomen dat agressie of tekorten in vaardigheden voor boosheidscontrole 

meet. Oorspronkelijk was hiervoor de SIPI bedoeld. De afname van dit instrument is complex. De vraag die 

gesteld kan worden is of dit instrument kan worden afgenomen, maar de vraag of dit instrument een goede 

maat is voor de vooruitgang op vaardigheden in boosheidscontrole is een meer fundamentele vraag.  

Daarnaast wordt de HID voor en na de training afgenomen. Het is onduidelijk waarom deze vragenlijst wordt 

afgenomen omdat veranderingen in denkfouten geen programmadoel is van TACt Plus.  
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Op basis van een poweranalyse is berekend wat de minimale omvang van de steekproef moet zijn om een 

betrouwbaar veranderonderzoek uit te voeren. Afhankelijk van het verwachte effect is een steekproef nodig 

van 199 (klein effect, d=0.2), 90 (middelmatig effect, d=0.3) of 34 respondenten (groot effect, d=0.5). Nadat 

de programma-integere uitvoering verbeterd is en passende instrumenten worden ingezet voor het meten 

van verandering, duurt het op basis van een instroom van 70 jongeren per jaar afhankelijk van het 

verwachte effect minimaal anderhalf tot twee jaar alvorens de benodigde respondenten zijn bereikt als je 

rekening houdt met uitval. Het gaat hier dan alleen om veranderonderzoek en niet om effectonderzoek met 

een controle- of vergelijkingsgroep (bij voorkeur gerandomiseerd).  

 

13.6 Algemene conclusie TACt Plus 

Het doel van de procesevaluatie is in kaart brengen in welke mate TACt Plus wordt uitgevoerd conform de 

programmahandleidingen. We concluderen dat de uitvoering van de training in algemene zin voor 

verbetering vatbaar is op basis van de geraadpleegde (vooral subjectieve) bronnen. De uitvoering van de 

meeste kernelementen is voor verbetering vatbaar. Voor een programma-integere uitvoering is het nodig 

dat in de handleiding, opleiding en supervisie meer aandacht is voor het aanpassen van de communicatie 

aan de behoeften van de jongeren met een LVB. Daarnaast is het nodig dat de uitvoering meer inzichtelijk 

wordt gemaakt en wordt gemonitord met behulp van een objectieve maat voor de beoordeling van 

programma-integriteit. Ook kan in de opleiding en supervisie aan de verbeterpunten aandacht worden 

besteed. Tot slot kan het systeem van monitoring van de programma-integriteit worden verbeterd. Op basis 

van het onderzoek valt er geen uitspraak te doen over de mate waarin de bereikte doelgroep ook de 

beoogde doelgroep is. Om de effectiviteit van de interventie te bevorderen is het nodig dat de juiste 

doelgroep wordt bereikt en dat de programma-integriteit goed is. 
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Deel D Discussie 
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14 Discussie en mogelijkheden voor 

doorontwikkeling 

In dit rapport zijn de procesevaluaties van TACt Plus en TACt Plus gepresenteerd. Per interventie zijn de 

onderzoeksvragen beantwoord. Het uitgangspunt van de procesevaluaties was te toetsen of de interventies 

worden uitgevoerd zoals beschreven in de programmahandleidingen. In de praktijk bleek dit niet op alle 

onderdelen goed mogelijk. In beide procesevaluaties zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt om 

de uitvoering van de interventie te evalueren. Een objectief criterium voor de programma-integriteit 

ontbrak echter. Hierdoor konden geen robuuste uitspraken worden gedaan over de programma-integriteit. 

We concluderen dat om de beoogde effecten met de interventies te bereiken een hoge programma-

integriteit nodig is. De procesevaluaties hebben een aantal knelpunten en contextuele factoren aan het 

licht gebracht die een hoge programma-integriteit kunnen belemmeren. In dit hoofdstuk bespreken we in 

de discussie deze knelpunten en contextuele factoren en de consequenties van het niet programma-

integer toepassen van de interventie. Vervolgens bespreken we de mogelijkheden voor doortonwikkeling 

en vervolgonderzoek.  

 

14.1 Discussie 

Indiceren van jongeren voor leerstraffen  

Voor een hoge programma-integriteit is het van belang dat de leerstraf TACt wordt opgelegd aan jongeren 

die voldoen aan de criteria van de interventie. Uit de procesevaluaties blijkt dat een deel van de jongeren die 

TACt opgelegd krijgen niet voldoet aan alle criteria. Er zijn twee oorzaken hiervoor aan te wijzen: de wijze 

waarop jongeren worden geïndiceerd en de wijze waarop de criteria zijn geoperationaliseerd in de 

handleiding en in het LIJ. 

 

Het advies voor een leerstraf wordt gegeven door de RvdK op basis van structurele informatie die verzameld 

wordt en in het LIJ wordt ingevoerd. De criteria voor de doelgroep zijn in de handleiding vertaald naar items 

en domeinscores in het LIJ. Deze scores worden echter niet standaard bepaald op basis van de afname van 

objectieve tests die de tekorten in vaardigheden meten. Op basis van het professioneel oordeel van de 

raadsonderzoeker en het MDO wordt een advies opgesteld voor een passende interventie. Dat vervolgens 

jongeren worden doorverwezen naar TACt die niet voldoen aan de criteria is mogelijk omdat in de 

handleiding niet duidelijk beschreven is hoe de verschillende criteria gewogen moeten worden, er niet altijd 

duidelijke informatie is over de criteria die in het LIJ aanwezig zijn en/of omdat er (onderbouwd) wordt 

afgeweken van de criteria. Het is niet duidelijk of en in welke mate de informatie die in het LIJ wordt 

ingevoerd, gebaseerd is op objectieve meetinstrumenten over vaardigheidstekorten. Dit kan betekenen dat 

pas na het opleggen van de leerstraf een objectief instrument wordt afgenomen om de 

vaardigheidstekorten in kaart te brengen, en dat dan pas duidelijk wordt dat een jongere niet voldoet aan de 
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criteria. Overigens is het op dit moment zo dat alleen voor de tekorten in sociale vaardigheden een objectief 

instrument wordt afgenomen. Voor tekorten in boosheidscontrole wordt geen instrument afgenomen. Voor 

het niveau van Moreel Redeneren hebben we geconcludeerd dat er geen passend instrument wordt 

afgenomen. 

 

Met betrekking tot het algemeen recidiverisico doet zich verder het probleem voor dat in het LIJ het 

inclusiecriterium uit de handleiding ‘algemeen recidiverisico hoog of midden’ is gewijzigd in ’algemeen 

recidiverisico en/of dynamisch risico profiel hoog of midden’. Dit is niet in de handleiding aangepast en 

onderbouwd. Vanuit de RNR-principes is het van belang dat de intensiteit van de interventie past bij het 

risico op recidive. Het toepassen van een interventie bij jongeren voor wie die niet bedoeld is, heeft 

consequenties voor de effecten die bereikt kunnen worden. Als de interventie niet past, kunnen effecten 

uitblijven of er kunnen zelfs negatieve effecten optreden. Het is van belang om daar bij de toeleiding van 

jongeren rekening mee te houden. Het toepassen van een interventie die bedoeld is voor jongeren met een 

midden of hoog recidiverisico bij jongeren met een laag recidiverisico is alleen mogelijk als dit theoretisch 

onderbouwd is. Dit moet dan in de handleiding worden opgenomen en onderbouwd. Een mogelijkheid om 

in te spelen op de behoefte aan een interventie voor jongeren met een laag recidiverisico is het ontwikkelen 

van een lichtere variant.  

 

Als de interventie niet past bij de risicofactoren (behoeften van de jongeren) kan dit leiden tot het uitblijven 

van positieve effecten of zelfs negatieve effecten. Dit is gezien de tijdsinvestering van de jongeren geen 

goede zaak. Uit de procesevaluatie blijkt dat TACt ook wordt opgelegd aan jongeren waarbij geen sprake is 

van tekorten in boosheidscontrole EN sociale vaardigheden. Deze criteria zijn door de hoofden 

kwaliteitsbewaking als de criteria benoemd waar het meeste gewicht aan moet worden gegeven, maar dit is 

niet zo in de handleiding benoemd.  

 

Kortom, in de praktijk bestaat onduidelijkheid over hoe de verschillende inclusiecriteria gewogen moeten 

worden. Dit moet duidelijk zijn voor de professionals die een advies geven voor TACt en de professionals die 

een TACt opleggen.  

 

We veronderstellen verder dat soms ook jongeren worden doorverwezen naar TACt omdat er geen 

alternatieve interventie kan worden geadviseerd. De sancties en maatregelen die kunnen worden opgelegd 

zijn afhankelijk van de aard en ernst van het delict. Momenteel zijn er voor jongeren met een gemiddelde 

intelligentie twee leerstraffen beschikbaar (TOOLS en TACt) en voor jongeren met een LVB zijn er ook twee 

(SoCool en TACt Plus). Het is uiteindelijk de rechter of officier van justitie die beslist of de jongere de 

leerstraf krijgt, en welke leerstraf wordt opgelegd.  

 

Strafrechtelijk kader 

Een TACt-leerstaf wordt uitgevoerd binnen een strafrechtelijk kader. Dit betekent dat jongeren verplicht zijn 

om de interventie te volgen. Zoals eerder gezegd is het mogelijk dat pas bij de intake duidelijk wordt dat de 
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jongere niet voldoet aan de criteria en dat hij dus niet tot de doelgroep van TACt behoort. Als dit blijkt is het 

strafrechtelijk niet mogelijk om de interventie af te breken zonder consequenties voor de jongeren.  

Dit betekent dat de jongere een leerstraf moet afronden die niet passend is. Binnen de 

strafrechtprocesketen is het momenteel veelal niet mogelijk om na oplegging te bepalen welke leerstraf of 

andere interventie het best passend is bij de jongere. De rechter heeft de verplichting de leerstraf in het 

vonnis te specificeren. In de praktijk wordt in overleg met de coördinatoren leerstraf een andere invulling 

gegeven aan de leerstraf (bijvoorbeeld alleen oefenen van sociale vaardigheden). Dit wordt niet 

geregistreerd. Het is dus niet duidelijk in welke mate en hoe er onderbouwd wordt afgeweken van de 

opgelegde interventie. De inschatting is dat er ook jongeren die niet voldoen aan de criteria de leerstraf 

conform het protocol volgen omdat ze verplicht zijn de leerstraf te volbrengen. Voor het effectief toepassen 

van leerstraffen is het van belang om aandacht te hebben voor het toepassen van passende interventies.  

 

TACt in relatie tot andere interventies 

TACt is een van de weinige gedragsinterventies die moreel redeneren centraal stelt en zich ook specifiek 

richt op het stimuleren van de groei naar een hoger niveau van moreel redeneren. Het doel van de module 

moreel redeneren is dat jongeren beter worden in het nemen van moreel volwassen (sociale) beslissingen 

en tegelijkertijd minder denkfouten maken. Uit de procesevaluatie blijkt echter dat de uitvoering van dit 

onderdeel meer aandacht behoeft. Trainers vinden dit onderdeel moeilijker uit te voeren en vinden het 

onderdeel of de omvang ervan minder passen bij sommige jongeren. Zij vragen zich af of de omvang van dit 

onderdeel niet meer passend kan worden gemaakt aan de behoeften van jongeren. Dit roept enerzijds de 

vraag op of TACt zonder de module moreel redeneren zich onderscheidt van andere sociale 

vaardigheidstrainingen of agressieregulatietrainingen. Het niet toepassen van de module moreel redeneren 

is vanuit het onderscheidende karakter van TACt dus niet aan te raden. Anderzijds roept dit de vraag op of 

het mogelijk is de omvang en intensiteit van dit onderdeel aan te passen aan het niveau van Moreel 

Redeneren van de jongeren. Indien dit overwogen wordt is een objectief instrument nodig om het niveau te 

bepalen en moet in de handleiding onderbouwd worden hoe de omvang en inhoud van dit onderdeel 

bepaald wordt door de trainers. 

 

In TACt Plus is het onderdeel Moreel Redeneren geschrapt maar wordt wel gebruik gemaakt van morele 

regels bij het oefenen van sociale vaardigheden. In die zin onderscheid TACt Plus zich ook van andere 

interventies voor jongeren met een LVB. Uit de procesevaluatie blijkt dat trainers minder problemen 

benoemen met het toepassen van de morele regels in de training TACt Plus dan met de module moreel 

redeneren in TACt Regulier. Het weglaten van morele regels als onderdeel van de module sociale 

vaardigheden in TACt Plus is dus niet aan de orde. Hiermee onderscheidt de interventie zich van de sociale 

vaardigheidstraining SoCool.  

 

Indien er bij doorontwikkeling van TACt Regulier wordt gekozen voor het aanpassen van de omvang en 

inhoud van het onderdeel Moreel Redeneren is het mogelijk een optie om te kijken bij welke jongeren de 

morele regels, zoals die in de TACt Plus worden toegepast, meer passend zijn. In de handleiding TACt Plus 
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wordt benoemd dat het onderdeel Moreel Redeneren geschrapt is omdat jongeren met een LVB naar 

verwachting niet in staat zijn een gevorderd niveau van moreel redeneren te bereiken. Voor deze jongeren 

kan volgens de handleiding wel enige progressie worden bereikt door een verbetering van de sociale 

informatieverwerking en sociale vaardigheden. Het verbeteren van oplossingsvaardigheden en het 

gehoorzamen aan regels wordt als noodzakelijk genoemd in trainingen van delinquente jongeren met een 

LVB. Het uitbreiden van het repertoire aan oplossingsvaardigheden kan ervoor zorgen dat een jongere 

toekomstige risicovolle situaties op een pro-sociale wijze kan oplossen (in plaats van het inzetten van 

vermijdende of agressieve strategieën) en zich beter aan de regels houdt. Naast sociale vaardigheden wordt 

tijdens de training sociale vaardigheden het begrip over regels en sociale situaties vergroot aan de hand van 

morele regels. Door samen met de jongere op zoek te gaan naar alternatieven die pro-sociaal gedrag 

uitlokken werkt de jongere aan het versterken van zijn oplossingsvaardigheden en wordt de kans vergroot 

dat hij zich beter aan de regels houdt. Morele regels krijgen dus ook in TACt Plus een plek. Ook bij jongeren 

bij wie geen sprake is van een LVB kunnen verschillen in het niveau van Moreel Redeneren worden 

vastgesteld. Op basis van dat niveau kan worden gekeken of het onderdeel Moreel Redeneren uit TACt 

Regulier, of het toepassen van morele regels zoals in TACt Plus meer passend is.  

 

Onderscheid TACt Regulier en TACt Plus 

Op verzoek van de RvdK is TACt Regulier aangepast voor jongeren met een LVB, TACt Plus. De 

inclusiecriteria voor de beide interventies zijn precies hetzelfde met uitzondering van het criterium voor 

LVB - IQ hoger of gelijk aan 85 (TACt Regulier) of IQ tussen 50 en 85 (TACt Plus). Het gaat echter wel om 

twee verschillende interventies. Beide interventies hebben tot doel het verbeteren van sociale 

vaardigheden en vaardigheden voor boosheidscontrole, maar alleen TACt Regulier heeft tot doel het moreel 

redeneren op een hoger niveau te stimuleren. De opbouw van de interventies is verschillend. De opbouw en 

de didactische middelen in TACt Plus zijn gekozen om aan te sluiten bij de jongeren met een LVB. Om vanuit 

de RNR-principes goed aan te sluiten bij de behoeften van de jongeren is een goede indicatie van LVB van 

belang. In de periode waarop de procesevaluaties betrekking hebben werd LVB en IQ nog niet goed 

gescreend en geregistreerd. Dit bleek ook uit de procesevaluaties: TACt Regulier is opgelegd aan jongeren 

met een LVB, maar ook omgekeerd. TACt Plus is opgelegd aan jongeren met een IQ ≥85. Sinds mei 2018 is 

de afname van de SCIL – een screeningsinstrument voor LVB – wel in het LIJ opgenomen. De verwachting is 

dat hierdoor een beter beeld is van het vermoeden van een LVB. Dit is nog geen diagnose van LVB, maar is 

wel een betere maat voor LVB dan het niveau van onderwijs dat nu genoemd wordt in de handleiding. Het is 

mogelijk dat pas na de start van de interventie meer informatie beschikbaar is over de diagnose LVB. De 

mogelijkheid om te switchen tussen TACt Regulier en TACt Plus is daarom van belang. Dit is lastig als TACt 

Regulier of TACt Plus specifiek is opgelegd. We stellen de vraag of niet pas na de intake moet worden 

bepaald of TACt Regulier of TACt Plus de best passende interventie is.  
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Monitoring programma-integriteit 

We concludeerden dat de bewaking van programma-integriteit in grote lijnen gebeurt zoals voorgeschreven 

op basis van de handleiding. Het ontbreekt ons inziens echter aan een gevalideerde objectieve maat voor 

programma-integriteit. De BMUI die hiervoor wordt gebruikt is niet gevalideerd voor TACt. Volgens ons is het 

nodig om met een objectieve maat vast te stellen of de kernelementen van de interventies worden 

uitgevoerd zoals beoogd. In de handleidingen van TACt zijn de kernelementen niet als dusdanig benoemd 

en worden ze dus ook niet geoperationaliseerd. De onderzoekers hebben de kernelementen geformuleerd 

en voorgelegd aan het hoofd kwaliteitsbewaking. Het expliciet benoemen van de kernelementen, het 

toevoegen van een omschrijving en de operationalisering in de handleidingen kan voor de trainers ook 

inzichtelijk maken welke onderdelen ze in elk geval moeten uitvoeren en hoe ze die onderdelen moeten 

uitvoeren. Bij de omschrijving van het kernelement responsiviteit kan duidelijker worden benoemd welke 

aanpassingen van de training maatwerk zijn om aan te sluiten bij de behoeften van de jongeren en welke 

aanpassingen een afwijking zijn van de programma-integriteit. 

Daarnaast kunnen trainers op dit moment zelf kiezen welke trainingsbijeenkomsten ze insturen voor 

beoordeling. Dit kan een bias in de beoordeling veroorzaken. Een at random selectie van bijeenkomsten lijkt 

daarvoor beter geschikt.  

 

Objectief meten van verandering op de doelen 

Voor het doen van veranderonderzoek – en ook voor het doen van effectonderzoek met behulp van een 

gerandomiseerde controlegroep – is het nodig dat er objectieve maten worden gebruikt, en dat deze goed 

worden geregistreerd. Dan pas is het mogelijk om te onderzoeken of er verschillen in verandering of effect 

zijn tussen jongeren die wel en niet voldoen aan de criteria. Op dit moment worden echter nog geen 

passende, valide en betrouwbare instrumenten afgenomen voor het meten van tekorten in 

boosheidsvaardigheden en om het niveau van moreel redeneren vast te stellen.  

 

Het meten van verandering met behulp van vragenlijsten wordt door trainers nu vooral gedaan omdat het is 

opgedragen door de RvdK. Hoewel de opgelegde vragenlijsten wel worden afgenomen, is het een gemiste 

kans dat de afgenomen instrumenten niet worden gebruikt om de vooruitgang samen met de jongeren te 

evalueren. Er worden geen vragenlijsten afgenomen bij de intake om het beginniveau vast te stellen, en aan 

het eind om inzicht te geven aan trainers en jongeren op welke punten vooruitgang is geboekt. 

 

14.2 Mogelijkheden voor verder onderzoek en doorontwikkeling 

Op basis van de uitkomsten van de procesevaluaties en de discussie hierboven geven we de volgende 

overwegingen mee voor verder onderzoek en doorontwikkeling van TACt met betrekking tot de doelgroep 

en inclusiecriteria: 
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 Beschrijf in de handleiding hoe de inclusiecriteria en contra-indicaties gewogen moeten worden en 

onderbouw dit. Schep daarbij duidelijkheid over het criterium ‘algemeen recidiverisico en dynamisch 

risicoprofiel’. 

 Zorg vervolgens voor duidelijke informatie aan de RvdK over hoe de weging in het LIJ moet 

plaatsvinden en aan de raadsonderzoekers en gedragsdeskundigen over het strafadvies. Onderzoek 

daarbij de mogelijkheid voor het afnemen van een objectief instrument voor de 

vaardigheidstekorten in het adviestraject. Duidelijke informatie over de inhoud van TACt (en andere 

interventies) kan de raadsonderzoekers en het MDO ondersteunen bij het geven van een passend 

advies. Dit is mogelijk door de beschikbare informatie aan te scherpen of door bijvoorbeeld een 

voorlichtingsfilm te maken per interventie. Belangrijk voordeel van een dergelijke film is dat deze ook 

kan worden ingezet om het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke macht te bereiken. Hier ligt het 

uiteindelijke besluit voor de keuze voor de op te leggen leerstraf. 

 Onderzoek of op basis van wetenschappelijke onderbouwing een lichtere variant van de interventie 

mogelijk is, zodat de interventie aan een ruimere doelgroep kan worden opgelegd.  

 

Met betrekking tot de doorontwikkeling van TACt kunnen we op basis van het onderzoek de volgende 

aandachtspunten formuleren: 

 Benadruk meer het belang van de module moreel redeneren en de onderscheidende kenmerken 

van TACt Plus ten opzichte van andere interventies in de handleidingen, de opleiding en de 

supervisie.  

 Onderzoek of meer maatwerk kan worden geleverd in het toepassen van het onderdeel Moreel 

Redeneren.  

 Onderzoek of het onderdeel Time-Out uit TACt Plus een zinvolle toevoeging is voor de TACt Plus, 

bijvoorbeeld zoals een van de ontspanningstechnieken in de boosheidscontroleketen, en of dit past 

voor jongeren met een gemiddelde intelligentie.  

 Neem bij de start en het eind van de training valide en betrouwbare instrumenten af die de 

ontwikkeling op de programmadoelen meten.  

 

Met betrekking tot het bewaken van de programma-integriteit bieden de uitkomsten van de 

procesevaluaties aanknopingspunten voor verbetering van de wijze waarop dit nu gebeurt: 

 Ontwikkel een gevalideerd objectief criterium voor de programma-integriteit.  

 Onderzoek de mogelijkheid om de beoordeling van de trainers en de programma-integere uitvoering 

meer at random te laten plaatsvinden.  

 

Tot slot concluderen we op basis van de procesevaluaties dat eerst stappen moeten worden gezet om de 

programma-integriteit te verhogen alvorens over te gaan tot een veranderonderzoek. Voor het goed 

uitvoeren van een veranderonderzoek is het echter niet alleen belangrijk dat de programma-integriteit 

hoog is, maar ook dat de volgende variabelen over de programma-integere uitvoering goed worden 

vastgelegd: een objectieve maat van programma-integere uitvoering, mate waarin de deelnemers aan de 

inclusiecriteria voldoen en onderbouwde afwijkingen van de programma-integriteit en registratie ervan.  
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Bijlagen  
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Bijlage 1 Begeleidingscommissie  

 

Voorzitter 

De heer prof. dr. G.J.J.M. Stams UvA - Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen  

 

Leden  

Mevrouw drs. M.M. Padmos  MinVenJ Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSJ); tot 1 mei 2018 

De heer A. W.M. Eijken  MinVenJ Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSJ); vanaf 1 mei 2018 

Mevrouw dr. J. Diehle  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 

Mevrouw dr. H.D. Schuiringa  UU - Faculteit der Sociale Wetenschappen 
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Bijlage 2 Deelvragen 

Doelgroep 

1 Potentiële doelgroep:  

a. Hoeveel jongeren die een leerstraf opgelegd hebben gekregen komen er in aanmerking voor 

de TACt Regulier/de TACt Plus op basis van de beschreven criteria?  

b. Welke kenmerken heeft deze potentiële doelgroep?  

2 TACt Regulier/TACt Plus advies:  

a. Hoeveel jongeren krijgen een TACt Regulier/TACt plus advies van de RvdK voor de 

Kinderbescherming (RvdK)?  

b. Hoeveel jongeren hebben geen TACt Regulier/TACt plus advies gekregen die wel voldoen aan 

de criteria voor de training en in welke mate verschillen deze jongeren van de jongeren met de 

TACt Regulier/TACt plus advies?  

3 TACt Regulier/TACt Plus oplegging:  

a. Hoe vaak legt de rechter of officier van justitie de TACt Regulier/ de TACt Plus op? Hoe vaak is 

dit in overeenstemming met de criteria? Hoe vaak is dit in overeenstemming met het advies van 

de RvdK? 

4 Instroom:  

a. Hoeveel jongeren starten met de TACt Regulier/TACt Plus?  

b. Hoeveel jongeren stromen in de variant in die minder goed bij hun aansluit? Hoeveel jongeren 

krijgen uiteindelijk een andere variant van de training dan die waarin zij in eerste instantie zijn 

ingestroomd? 

5 Kenmerken de deelnemersgroep van de TACt Regulier /TACt Plus: 

a. In hoeverre voldoen de deelnemende jongeren aan de gestelde in- en exclusiecriteria? 

b. In hoeverre verschillen de instromers van de jongeren die wel TACt Regulier/TACt Plus 

opgelegd hebben gekregen, maar niet in de training zijn ingestroomd? 

6 Motivatie tot deelname: 

a. In hoeverre zijn de jongeren die deelnemen aan de TACt Regulier/TACt Plus gemotiveerd voor 

deelname? 

b. In hoeverre zijn de ouders gemotiveerd voor deelname?  

7 Uitval:  

a. Hoeveel jongeren vallen uit en in welke fase vallen ze uit?  

b. Welke kenmerken hebben de jongeren die uitvallen? 

c. Zijn er verschillen tussen de jongeren die de training afronden en de uitvallers? Zo ja, welke 

verschillen zijn dit?  

d. Is er een relatie tussen de uitval en de variant (de TACt Regulier/TACt Plus) van de training die 

ze volgen? 
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Kernelementen 

1 Uitvoering: 

a. In hoeverre wordt voldaan aan de gestelde eisen in de programmahandleiding met betrekking 

tot de duur en intensiteit van de training? 

b. In hoeverre wordt voldaan aan de gestelde eisen in de programmahandleiding met betrekking 

tot de fasering van de training? 

c. In hoeverre komt de inhoud van de training overeen met de programmahandleiding?  

2 Context: 

a. In hoeverre voldoet de organisatiestructuur aan de gestelde eisen in de 

managementhandleiding? 

b. In hoeverre voldoen de programmamedewerkers aan de gestelde eisen in de 

managementhandleiding? 

c. Hoe verloopt de samenwerking tussen de betrokken instanties bij de uitvoering van de TACt 

Regulier/TACt Plus? 

d. In hoeverre wordt voldaan aan de gestelde eisen in de managementhandleiding met betrekking 

tot het verkrijgen en behouden van licenties? 

e. In hoeverre wordt voldaan aan de gestelde eisen in de managementhandleiding met betrekking 

tot intervisie, supervisie, consultatie en kwaliteitsbewaking? 

f. In hoeverre wordt voldaan aan de gestelde eisen in de kwaliteitshandleiding met betrekking tot 

het beoordelen van de prestaties van de programmamedewerkers? 

3 Implementatie: 

a. Welke belemmerende factoren ervaren de betrokkenen bij de implementatie van de 

gedragsinterventies? 

b. Welke bevorderende factoren ervaren de betrokkenen bij de implementatie van de 

gedragsinterventies? 

c. Welke aanpassingen of verbeteringen zijn nodig voor de implementatie van de 

gedragsinterventies? 

4 Waardering: 

a. Hoe waarderen de jongeren, ouders, de medewerkers/uitvoerders en de verschillende 

betrokken instanties de trainingen? 

5 Mogelijkheden veranderonderzoek: 

a. In hoeverre worden meetinstrumenten die van belang zijn voor een doeltreffendheidsstudie en 

veranderonderzoek afgenomen?  

b. Wat valt uit de resultaten van de procesevaluatie te concluderen over de eventuele 

haalbaarheid van een veranderonderzoek? 
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Bijlage 3 Informatie over TACt in het LIJ 
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Bijlage 4 Uitkomsten digitale vragenlijst 

TACt Regulier 

Tabel Uitkomsten digitale vragenlijst terugkoppeling TACt Regulier (n=11) 

Stellingen Gemiddeld 

(absoluut) 

Standaard 

dev 

% score 8 

of hoger 

% 

tussen  

 6 - 8 

Ik houd me aan de voorgeschreven fasering (8 x SOVA, 8 x BCT en 8 x 

MR) van TACt Regulier 

8,6 1,2 77% 23% 

In de TACt Regulier breng ik individuele accenten aan op basis van 

de individuele doelen van de jongere 

8,6 0,8 100% 0% 

In de intake wordt een contract ondertekend door jongere en 

ouders 

9,0 1,8 91% 0% 

In de Sociale Vaardighedentraining (SOVA) zet ik de didactische 

middelen in (instrueren, voordoen, oefening, feedback, transfer, 

discriminatietraining) 

9,3 1,0 91% 9% 

Ik gebruik de boosheidscontroleketen uit de TACt Regulier in de BCT 

bijeenkomsten 

9,9 0,3 100% 0% 

Bij Moreel Redeneren voer ik de discussie over het moreel dilemma 

uit in drie fasen: bespreken en toelichten, stimuleren en bevestigen 

9,1 1,1 91% 9% 

De jongeren maken het huiswerk 6,9 0,9 27% 64% 

Ik betrek de ouders bij de TACt Regulier 8,8 1,2 91% 9% 

Ik heb per training minimaal drie keer contact met de coördinator 

taakstraffen (bij de intake, tussenevaluatie, eindevaluatie) 

9,8 0,6 100% 0% 

Bij de voor- en nameting wordt de vragenlijst (VPV) door ouder(s) 

ingevuld 

8,3 1,9 91% 0% 

Voor de jaarlijkse beoordeling maak ik video-opnames van minimaal 

drie trainingsbijeenkomsten 

7,5 3,3 73% 9% 
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Bijlage 5 Uitkomsten digitale vragenlijst 

terugkoppeling TACt Plus 

 

Tabel Uitkomsten digitale vragenlijst terugkoppeling TACt Regulier (n=12) 

Stellingen Gemiddeld 

(absoluut) 

Standaard 

dev 

% score 8 

of hoger 

% tussen  

 6 - 8 

Ik houd me aan de voorgeschreven fasering (8 x SOVA, 8 x BCT, een 

intake, ouderbijeenkomst en ouder-jongere bijeenkomst, 

tussenevaluatie en eindevaluatie). 

9 1 92% 8% 

Ik houd mij aan de voorgeschreven twee bijeenkomsten per week 9,3 0,8 100% 0% 

Ik pas de oefeningen uit de handleiding en communicatie aan 

rekening houdend met de licht verstandelijke beperking 

9,1 1,0 92% 8% 

In de intake wordt een contract ondertekend door jongere en ouders 9,2 1,7 92% 8% 

In de Sociale Vaardighedentraining (SOVA) zet ik de didactische 

middelen in (introductie en generalisatie) 

9,3 0,8 100% 0% 

Ik zet de sociale vaardigheden flexibel in 9,1 1,1 100% 0% 

Ik pas de negen morele regels toe 7.0 2,2 36% 55% 

Ik pas de time-out uit de boosheidscontroleketen toe 9,9 0,3 100% 0% 

De jongeren maken het huiswerk goed of voldoende 6,2 1,0 9% 73% 

Ik betrek de ouders bij de TACt Plus 8,5 1,1 82% 18% 

Ik heb per training minimaal drie keer contact met de coördinator 

taakstraffen (bij de intake, tussenevaluatie, eindevaluatie) 

9,4 1,0 91% 9% 

In de voor- en nameting vullen de ouder(s) de vragenlijst in 8,1 1,4 64% 27% 

De jongeren zijn goed in staat de vragenlijsten in te vullen 7,3 1,5 36% 55% 

Voor de jaarlijkse beoordeling maak ik video-opnames van minimaal 

twee trainingsbijeenkomsten 

9,3 1,1 91% 9% 

In het eindevaluatiegesprek wordt het evaluatieformulier ingevuld 

door jongere en/of ouders 

8,9 0,8 100% 0% 
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Van Diemenstraat 410 

1013 CR  Amsterdam 

+31 (0)20 625 75 37  

 

dsp@dsp-groep.nl 

KvK 33176766 

www.dsp-groep.nl 

 

DSP-groep is een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en 

management, gevestigd aan de IJ-oevers in Amsterdam. Sinds de oprichting 

van het bureau in 1984 werken wij veelvuldig in opdracht van de overheid 

(ministeries, provincies en gemeenten), maar ook voor maatschappelijke 

organisaties op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Het bureau bestaat uit 

40 medewerkers en een groot aantal freelancers. 

 

Dienstverlening 

Onze inzet is vooral gericht op het ondersteunen van opdrachtgevers bij 

het aanpakken van complexe beleidsvraagstukken binnen de samenleving. 

We richten ons daarbij met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van zo’n vraagstuk. In dit kader kunnen we bijvoorbeeld een 

onderzoek doen, een registratie- of monitorsysteem ontwikkelen, een 

advies uitbrengen, een beleidsvisie voorbereiden, een plan toetsen of 

(tijdelijk) het management van een project of organisatie voeren.  

 

Expertise  

Onze focus richt zich met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van een vraagstuk. Wij hebben o.a.  expertise op het gebied van 

transitie in het sociaal domein, kwetsbare groepen in de samenleving, 

openbare orde & veiligheid, wonen, jeugd, sport & cultuur.  

 

Meer weten?  

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om 

een afspraak te maken. Bezoek onze website www.dsp-groep.nl 

voor onze projecten, publicaties en opdrachtgevers. 
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