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Cahier  

De reeks Cahier omvat de rapporten van onderzoek dat door en in opdracht van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en documentatie Centrum is verricht. Opname in de 

reeks betekent niet dat de inhoud van de rapporten het standpunt van de Minister van 

Justitie en Veiligheid weergeeft. 

Alle rapporten van het WODC zijn gratis te downloaden van repository.wodc.nl. 
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Samenvatting 

In het justitieveld is er vaak behoefte om instellingen te vergelijken op hun uitstroom-

resultaten, in het bijzonder in termen van recidive. Om instellingen met elkaar ver-

gelijkbaar te maken wat betreft recidive, moet er rekening worden gehouden met 

verschillen in kenmerken van de personen die instromen. Dit kan alleen gebeuren door 

een (statistisch) model te ontwikkelen dat de recidive corrigeert voor deze instroom-

verschillen.  

 

In dit onderzoek is voor de casus van justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) onderzocht 

onder welke condities het haalbaar is om te komen tot een onvertekende (valide) en 

stabiele (betrouwbare) schatting van het relatieve effect van de JJI’s op recidive. 

Hiervoor is gekeken naar gegevens over de periode 2004 tot en met 2013. Ook is 

bekeken of er een standaardwerkwijze voor modellering ontwikkeld kan worden. Uit 

eerder onderzoek op de tbs-populatie was namelijk al gebleken dat de predicties van 

de tot nu gebruikte methodiek onvoldoende precies waren Deze eerdere methodiek 

houdt in dat er een handmatig gespecificeerd logistisch regressiemodel wordt gemaakt 

met een beperkt aantal variabelen, met gewichten naar inrichting die ervoor zorgen 

dat de steekproefgrootte per inrichting gelijk is.  

 

Instabiele en mogelijk vertekende predicties kunnen aan verschillende zaken toe te 

schrijven zijn. Twee hiervan zijn: 

1 inadequate (statistische) modellering; 

2 onvoldoende aantallen observaties. 

 

Inadequate modellering kan veroorzaakt worden doordat er belangrijke variabelen niet 

in het model zijn opgenomen, de relatie van de onafhankelijke variabelen met de uit-

komst niet de juiste algebraïsche vorm hebben (bijvoorbeeld lineair in plaats van niet-

lineair), belangrijke interacties zijn gemist en door inadequate weging van de data. 

Deze oorzaken hebben invloed op de validiteit van de schatting van het recidive-effect 

naar inrichting. Zij kunnen leiden tot systematische onder- of overschattingen van de 

geschatte recidive. 

 

De steekproefgrootte bepaalt met welke mate van (statistische) onzekerheid het effect 

van inrichting op de recidive van uitstromers uit JJI-inrichtingen geschat kan worden 

en heeft betrekking op de betrouwbaarheid van de schatting. De steekproefgrootte is 

niet makkelijk manipuleerbaar, want deze is geheel afhankelijk van wat er gebeurt in 

de politie- en justitieketen.  

Verbetering modellering 

Om mogelijke inadequate modellering op te sporen, is in dit rapport gebruikgemaakt 

van machine learning modellen om te bekijken of de prestaties van een bestaand 

handgespecificeerd statistisch model verbeterd kan worden. Een machine learning 

model kan deze verbetering bieden door gebruik te maken van automatisch geschatte 

niet-lineaire verbanden van variabelen met de uitkomstmaat, het automatisch zoeken 

naar interactie-effecten en het benutten van een grotere set variabelen waaruit poten-

tieel relevante kenmerken gefilterd kunnen worden. Ook is gekeken of weging die 
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corrigeert voor verschillen in cohortgrootte een verbetering in de modelvoorspellingen 

opleveren. 

 

In dit onderzoek zijn de volgende alternatieve modellen vergeleken met logistische 

regressie: LASSO, random forests en gradient boosting machines (GBM). Verder is  

een tweetal factoren gevarieerd, namelijk het aantal variabelen (een standaardset  

of een zeer uitgebreide set) en weging van data (naar gemiddelde cohortgrootte of 

ongewogen).  

Uitkomsten verbetering modellering 

Uit dit onderzoek bleek er nauwelijks verbetering in voorspelkracht mogelijk op de 

verbeterpunten die onderzocht zijn.  

 

Het uitbreiden van de standaardset met variabelen door een uitgebreidere set van  

222 predictoren uit de OBJD te gebruiken geeft geen relevante verbetering in de voor-

spelling van recidive op de JJI-gegevens van 2004-2013. Dit geldt voor alle modellen. 

Verbetering van de voorspelling moet dus niet gezocht worden in een betere benutting 

van reeds beschikbare data. 

 

Er is geen substantieel betere voorspelling gevonden met een machine learning model 

dan bij het standaard handgespecificeerde logistische regressiemodel in de JJI-gege-

vens van 2004-2013. Van de machine learning modellen bleek GBM een vergelijkbare 

voorspelkracht te hebben als het standaardmodel. Dit sluit aan bij eerder onderzoek 

naar voorspellingmodellen op OJBD-data van verschillende volwassen populaties en 

gewelds- en seksuele recidive (Tollenaar & van der Heijden, 2013, 2019). Verbetering 

van voorspelling is dus vooralsnog niet te behalen met het verbeteren van de modelle-

ring zelf. 

 

Het gebruik van een weging naar cohortgrootte bleek de voorspelkracht te vermin-

deren.  

Simulatiestudie  

Om zowel de punten van onvoldoende aantallen observaties en het missen van onge-

meten relevante variabelen (variabelen met een unieke samenhang met de uitkomst-

variabele, confounders) empirisch te bestuderen, is er een Monte Carlo simulatiestudie 

uitgevoerd. Hierin is een standaard logistisch regressiemodel opgesteld met bekende 

regressiecoëfficiënten en is data met de computer gegenereerd op basis van verdelin-

gen afgeleid uit de werkelijke JJI-data. In deze simulatiestudie zijn de volgende facto-

ren gevarieerd:  

• de aan- of afwezigheid van een werkelijk JJI-effect; 

• het totale aantal JJI-uitstromers (observaties); 

• het aantal confounders (0, 1 of 2); 

• de sterkte van het verband van de confounders met recidive (zwak, middelmatig, 

sterk).  

Uitkomsten simulatiestudie 

Uit de resultaten van de simulatiestudie bleek dat de geschatte effecten bij het origi-

neel aantal JJI’s (nJJI=13), jaren (10) en totale aantal JJI-uitstromers (N=21,567) te 



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2021-28  |  6 

instabiel zijn. Deze instabiliteit (variantie) van de effectschattingen blijkt meer invloed 

te hebben dan een eventuele systematische vertekening van het effect door missende 

variabelen. Bij het originele aantal observaties, de afwezigheid van een werkelijk effect 

en met een 95% zekerheid, is er een verwachte afwijking tussen de -5% en 5% of nog 

groter.  

 

Dit betekent dat bij de huidige steekproefgrootte, zelfs als er geen werkelijk effect is, 

er vaak effecten gevonden worden van 5% of hoger. Hierdoor is het alleen mogelijk 

om uitspraken te doen over effecten die groter zijn dan deze 5% zijn. Voor de kleinere 

inrichtingen met maar enkele tientallen uitstromers kan dit echter oplopen tot 18%. In 

het theoretische geval dat er twee keer zoveel JJI-uitstromers zijn zouden de schattin-

gen wel binnen de 5% vallen.  

 

Als er één of twee confounders zijn die een zwak verband met de uitkomst hebben, is 

er maar een kleine vertekening (bias) van het geschatte effect. De grootste verteke-

ning over alle JJI’s en cohorten is dan 2 à 3%. De mediane bias (de mediaan van de 

bias van alle JJI’s over de periode 2004-2013) is nul. Pas bij één of twee confounders 

met een sterk verband is de maximale vertekening 9% en is de mediane vertekening 

2,5%. Dit betekent dat het geschatte effect er systematisch vaak rond de 2,5% naast 

zit en in het ergste geval 9% zit. 

Concluderend 

Er is gebleken dat er binnen de casus van JJI-inrichtingen met de beschikbare data 

nauwelijks ruimte bestaat om het model verder te verbeteren. Dit lijkt vooral te maken 

te hebben met zowel het ontbreken van meer gegevens over andere specifieke ken-

merken die recidive onder jeugdigen voorspellen als de inherente onvoorspelbaarheid 

van het recidiveproces ongeacht de beschikbaarheid van gegevens. Een andere beper-

kende factor is het totale aantal observaties in de onderzoeksgroep over de periode die 

gegeven de hiervoor genoemde onvoorspelbaarheid niet toereikend is. 

 

Op deze gegevens bleek het beste machine learning model gradient boosting machines 

(GBM) te zijn, ook al gaf deze geen relevante verbetering boven het handgespecifi-

ceerde logistische regressiemodel. Dit is een replicatie van resultaten van eerder 

onderzoek dat op andere Nederlandse dadergroepen op strafrechtelijke gegevens 

uitgevoerd is.  

 

Omdat het GBM-model zonder verder handmatige inspanning een goede inschatting 

geeft van de voorspelbaarheid van recidive, kan deze gebruikt worden in een 

standaardprocedure om te komen tot het beste model. Met GBM kan tevens, na het 

maken van een handgespecificeerd model, worden gekeken of verdere (handmatige) 

modellering nog zinvol is. Als het GBM-model het dan beter doet, is er nog ruimte voor 

verbetering.  

 

Uit simulaties bleek dat met de huidige gegevens de stabiliteit (variantie) van de 

schatting van het effect van inrichting op recidive een relatief groot probleem is. 

Omdat het model op JJI-inrichtingen slechts in beperkte mate de recidive kan voor-

spellen uit de beschikbare informatie, blijft het willekeurig en onvoorspelbaar of een 

specifiek persoon zal recidiveren en is de schatting van JJI-effect op groepsniveau 

instabiel. Daarnaast is er een effect van het totale aantal observaties op de variabiliteit 

van het geschatte effect. Die laatste blijkt ontoereikend. De variabiliteit van het effect 
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door het totale aantal beschikbare observaties is in de praktijk niet terug te dringen 

met nog meer observaties, omdat er immers al beschikking is over de complete 

populatie van jeugdige ex-JJI-pupillen. Verder is dit probleem over de tijd groter 

geworden door de algehele daling in de criminaliteit. In de periode 2008 tot en met 

2017 is het aantal jongeren dat jaarlijks uitstroomt uit een JJI inmiddels gedaald tot 

van 2.130 naar 1.086.  

Een andere eventuele oplossing zou kunnen zijn om meerdere cohorten samen te 

nemen, bijvoorbeeld twee of drie jaar en deze laten overlappen. Dit zou statistisch  

een betrouwbaarder resultaat geven, maar heeft als nadeel dat de voorspelde trend 

moeilijker geïnterpreteerd kan worden omdat minder goed aan een specifiek jaar  

kan worden toegeschreven.  

 

In de praktijk zal het dus lastig blijven om inrichtingen met elkaar te vergelijken. 

Wanneer een JJI-directeur zou willen weten of zijn/haar inrichting het beter of slechter 

doet dan gemiddeld in termen van de tweejaarsrecidive van haar pupillen, kan het 

geschatte recidivepercentage er ongeveer 5% naast kan zitten. Daardoor kan er pas 

betrouwbaar een effect kan worden geconstateerd als er een werkelijk effect bestaat 

dat groter is dan deze 5%.  

Aangezien dergelijk grote recidive-effecten in het domein van justitiële interventies 

zeldzaam zijn, zijn grotere effecten nauwelijks te verwachten. Daarom heeft het dus  

in beperkte mate zin om benchmarking uit te voeren onder de huidige condities van 

steekproefgrootte, voorspelkracht van het model en mogelijk missende belangrijke 

variabelen. Laat staan wanneer deze condities over de tijd verder verslechteren, wat 

het geval is bij de steekproefgrootte. 

De resultaten uit de huidige studie maken duidelijk dat om de validiteit en betrouw-

baarheid van de effectschatting te verbeteren, er vooral aanvullende meer relevante, 

voorspellende gegevens nodig zijn voor de gehele doelgroep. Deze informatie zou 

systematisch en voor complete populaties verzameld moeten worden.  
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