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Samenvatting  
 

Inleiding. Bij ongeveer de helft van alle jeugdreclasseringszaken is sprake van een schoolverzuimzaak. Op dit 

moment is geen instrument beschikbaar voor het uitvoeren van risico- en behoeftetaxatie bij 

schoolverzuimzaken, terwijl dit wel belangrijk is om de juiste aanpak te kunnen bepalen. Daarom was het 

doel van het huidige onderzoek om een instrument te ontwikkelen specifiek voor schoolverzuimzaken voor 

gebruik door de jeugdreclassering, om (a) problemen die ten grondslag liggen aan het huidige schoolverzuim 

te inventariseren (diagnose onderdeel), (b) het risico op toekomstig schoolverzuim in te schatten 

(risicotaxatie-onderdeel) en (c) inzicht te verkrijgen in de mate waarin en de wijze waarop het risico kan 

worden beïnvloed (dynamisch risicoprofiel).   

 

Methode. Voor de ontwikkeling van het risicotaxatie-onderdeel en het dynamisch risicoprofiel werd 

onderzocht in hoeverre risico/beschermde factoren voor delinquent gedrag voorspellend zijn voor 

schoolverzuim. Vervolgens werd onderzocht of op basis van de voorspellers een instrument kon worden 

ontwikkeld met voldoende predictieve validiteit. De steekproef bestond uit 10.233 jongeren tussen 12 en 18 

jaar voor wie het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht (LIJ) tussen 2012 en 2014 is ingevuld omdat ze 

toen verdacht werden van een delict. Voor elk item van het LIJ werd onderzocht hoe sterk de samenhang is 

met toekomstige leerplichtdelicten op basis van punt-biseriële correlaties. Op basis van een CHAID-analyse 

werd een risico-indeling ontwikkeld, gebruikmakend van split-sample validatie, waarbij de helft van de 

steekproef werd gebruikt om de indeling te ontwikkelen en de andere helft om de indeling te valideren. 

Daarnaast werd een indeling ontwikkeld met alleen dynamische risicofactoren (dynamisch risicoprofiel) om 

inzicht te verkrijgen in de mate waarin en de wijze waarop het risico kan worden beïnvloed. Tot slot werd op 

basis van een recent uitgevoerde literatuurreview en een expertsessie met professionals vanuit wetenschap, 

beleid en praktijk, een lijst van factoren vastgesteld die van belang zijn voor het inventariseren van de 

problematiek die ten grondslag ligt aan het huidige schoolverzuim (diagnose onderdeel).   

 

Resultaten. Eenentwintig factoren uit de domeinen gezin, school, werk, vrijetijdsbesteding, relaties, attitude, 

agressie en vaardigheden bleken samen te hangen met schoolverzuim recidive. Daarnaast waren de 

variabelen ‘leeftijd eerste delict’ en ‘eerdere veroordelingen voor een leerplichtdelict’ voorspellend voor 

schoolverzuim. De AUC-waarde van de risico-indeling die werd geconstrueerd m.b.v. een CHAID-analyse 

correspondeerde met een medium effect size (AUC = 0,69). Op basis van alleen de dynamische variabelen 

werd voor de domeinen ‘gezin’, ‘school/werk’, ‘vrienden/vrije tijd’ en ‘attitude/gedrag’ een dynamische 

risico-indeling gemaakt (AUC = 0,65). Daarnaast werden op basis van de literatuurreview en de expertsessie 
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21 factoren geïnventariseerd die van belang zijn voor de bepaling van de huidige problematiek. In bijlage I 

wordt het instrument genaamd Actuarieel Risicotaxatie Instrument Schoolverzuim [ARIS] weergegeven.  

 

Conclusie. De AUC-waarde van de risico-indeling kan als voldoende worden beschouwd voor gebruik als 

risicotaxatie instrument door jeugdreclassering. Indien de ARIS wordt toegepast bij jongeren uit een andere 

doelgroep dan waarop het instrument is ontwikkeld (bijvoorbeeld bij jongeren die niet eerder strafbare 

feiten hebben gepleegd) wordt aanbevolen gebruik te maken van de totaalscore voor het risicotaxatie-

onderdeel (AUC = 0,66). In toekomstig onderzoek zou moeten worden onderzocht of en hoe het instrument 

verder kan worden verbeterd, onder meer door te onderzoeken hoe de factoren uit het diagnose-onderdeel 

kunnen worden meegewogen in de risico- en behoeftetaxatie-indeling .  
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1. Inleiding 
 

Schoolverzuim hangt samen met veel verschillende problemen, zoals riskant seksueel gedrag, 

tienerzwangerschap, psychiatrische problemen, externaliserend gedrag, criminaliteit en misbruik van 

middelen (zie bijvoorbeeld Chou, Ho, Chen, & Chen, 2006; Egger, Costello, & Angold, 2003; Jafaar e.a., 2013). 

Bovendien is het risico op permanente schooluitval hoog bij jongeren die veel spijbelen (Kearny, 2008), wat 

kan leiden tot economische, mentale, en sociale problemen op volwassen leeftijd (zie bijvoorbeeld Kogan, 

Luo, Murry, & Brody, 2005; Tramontina e.a., 2001). Bij ongeveer de helft van alle jeugdreclasseringszaken is 

sprake van een schoolverzuimzaak (Jeugdzorg Nederland, 2019). In deze gevallen hebben jongeren 

begeleiding door de jeugdreclassering opgelegd gekregen op grond van het overtreden van de leerplichtwet. 

Op dit moment is geen instrument beschikbaar voor het uitvoeren van risico- en behoeftetaxatie bij 

schoolverzuimzaken, terwijl dit wel belangrijk is om de juiste aanpak te kunnen bepalen. Bij misdrijven wordt 

door de jeugdreclassering het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht (LIJ) ingezet om het algemene 

recidive risico te berekenen en om een profiel te verkrijgen van aanwezige beschermende en risicofactoren 

en eventuele zorgsignalen. Het LIJ is echter ontwikkeld voor gebruik bij algemeen delinquent gedrag en niet 

voor leerplichtzaken. Daarom was het doel van het huidige onderzoek om een risico- en behoeftetaxatie 

instrument te ontwikkelen specifiek voor schoolverzuim voor gebruik door de jeugdreclassering.  

 Schoolverzuim is een vorm van probleemgedrag dat kan worden verklaard vanuit een ecologisch 

perspectief op de ontwikkeling van het kind (Bronfenbrenner, 1986; Kearny, 2008). Ecologische modellen 

gaan ervan uit dat de ontwikkeling en het gedrag van een kind het resultaat is van interactie tussen het kind 

en een aantal sociaalecologische systemen rondom het kind, zoals het gezin, leeftijdgenoten en de 

schoolomgeving (microsysteem), de uitgebreide familie (exosysteem), en de cultuur, wetten en 

sociale/politieke omstandigheden (macrosysteem). In elk systeem kunnen risicofactoren aanwezig zijn die de 

kans op negatief gedrag van kinderen (waaronder schoolverzuim) vergroten en beschermende factoren die 

de kans op negatief gedrag juist verkleinen. Risico- en beschermende factoren binnen de systemen die meer 

proximaal zijn voor het kind hebben meer invloed op de ontwikkeling en gedrag van het kind dan 

risicofactoren binnen de systemen die meer distaal zijn voor het kind (o.a. Bronfenbrenner 1986). Daarom is 

onderzoek naar risico- en beschermende factoren voor schoolverzuim voornamelijk gericht op kind 

gerelateerde factoren en/of factoren die aanwezig zijn in de microsystemen die het kind direct omringen, 

zoals gezin, leeftijdsgenoten en school gerelateerde factoren (Gubbels, Van der Put, & Assink, 2019). Deze 

meer proximale factoren voor spijbelen en hun effecten zijn dan ook belangrijke factoren voor risico- en 

behoeftetaxatie instrumenten. 

 Bij het voorkomen en terugdringen van delinquent gedrag speelt binnen de justitiële zorg het ‘Risk 

Need Responsivity (RNR) model’ een belangrijke rol (Andrews & Bonta, 2010; Andrews, Bonta, & Hoge, 
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1990). Dit model wordt gebruikt om jongeren naar passende interventie te verwijzen, en de effectiviteit van 

dit model is in meerdere overzichtsstudies aangetoond (zie bijvoorbeeld Andrews et al., 1990). Aangenomen 

kan worden dat de RNR-principes ook voorwaarden zijn voor effectief interveniëren bij schoolverzuim, ook al 

is dit nog niet wetenschappelijk onderzocht. Schoolverzuim wordt immers, net als delinquent gedrag, 

veroorzaakt door een opeenstapeling van risicofactoren in meerdere systemen (Andrews & Bonta, 2010; 

Gubbels e.a., 2019). Daarnaast is er overlap in risicofactoren voor delinquent gedrag en risicofactoren voor 

spijbelen, zoals omgang met antisociale leeftijdsgenoten, middelenmisbruik, negatieve houding t.a.v. school, 

slechte schoolprestaties, antisociaalgedrag en antisociale cognities (zie voor een overzicht van risicofactoren 

voor schoolverzuim Gubbels en collega’s (2019) en voor een overzicht van risicofactoren voor delinquent 

Andrews en Bonta (2010)). Het RNR-model bestaat uit drie algemene beginselen die van belang zijn voor 

effectieve interventie: (1) de behandelintensiteit moet zijn afgestemd op de hoogte van het recidiverisico 

(risicobeginsel), (2) de interventie moet zijn gericht op dynamische (behandelbare) risicofactoren voor 

recidive (behoeftebeginsel) en (3) de interventie moet worden afgestemd op de persoonlijkheid, motivatie, 

leerstijl en vaardigheden van de dader (responsiviteitsbeginsel). Om in de praktijk te kunnen werken volgens 

de RNR-principes is adequate risico- en behoeftetaxatie noodzakelijk. Internationaal zijn slechts weinig risico- 

en behoeftetaxatie instrumenten beschikbaar die specifiek zijn gericht op spijbelen en schoolverzuim.  

Voorbeelden van internationale instrumenten voor schoolverzuim zijn: (a) the School Refusal 

Assesment Scale (SRAS-R; Kearney, 2002; zie voor de Nederlandse versie Heyne, Vreeke, & Maric, 2008), (b) 

the Truancy/Attendance Assessment (Regional Alternative School, 2009) en (3) the Risk Indicator Survey 

(RISK I; Kim & Barthelemy, 2010). Het doel van de SRAS-R is om het belangrijkste motief van het 

schoolverzuim te achterhalen. De vier motieven die worden onderscheiden betreffen: (1) vermijden van 

schoolgerelateerde stimuli (b.v. angst voor testen, angst voor leraren of slecht voelen op school), (2) 

vermijden van sociale situaties op school (b.v. geïsoleerd voelen of gepest worden), (3) aandacht van 

belangrijke anderen (b.v. liever bij ouders zijn dan op school), en (4) tastbare beloning buiten de 

schoolsetting (b.v. leuke dingen doen). De SRAS-R bestaat uit een aparte vragenlijst voor kinderen en voor 

ouders, elk bestaande uit 32 items die moeten worden gescoord op een 6-puntsschaal (0 = nooit en 6 = 

altijd). De Truancy/Attendance Assessment is gericht op het inschatten van het risico op schoolverzuim en 

betreft een vragenlijst voor leraren of andere professionals op school. Het instrument bestaat uit 13 items, 

waaronder slechte schoolprestaties, vrienden die spijbelen, sociale isolatie en drugsgebruik. Het instrument 

geeft aan of er sprake is van hoog, midden of laag risico op schoolverzuim. De RISK-I is eveneens gericht op 

het inschatten van het risico op schoolverzuim en betreft ook een vragenlijst voor leraren of andere 

professionals op school. Het instrument bestaat uit 32 items verdeeld over de volgende 6 domeinen: 

gedragsproblemen, onstabiele thuissituatie, sociale problemen, gebrek aan motivatie, zelfbeschadiging en 
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aandachtsproblemen. Nadat de RISK-I is afgenomen moet de professional zelf een inschatting maken of er 

sprake is van een hoog of laag risico, 

Ondanks dat een aantal instrumenten voor schoolverzuim beschikbaar is, zijn deze  instrument tot 

op heden nog nauwelijks gevalideerd waardoor de psychometrische kenmerken van de instrumenten 

onbekend zijn, zoals de predictieve validiteit en betrouwbaarheid. Bovendien wordt in de instrumenten geen 

onderscheid gemaakt tussen risico- en behoeftetaxatie, waardoor de instrumenten minder goed bruikbaar 

zijn voor het indiceren van passende interventies gericht op het voorkomen van toekomstig spijbelgedrag. 

Het doel van dit onderzoek was daarom om een instrument voor risico- en behoeftetaxatie te ontwikkelen 

dat kan worden ingezet door de jeugdreclassering in geval van schoolverzuim. Om het instrument te 

ontwikkelen werd onderzocht in hoeverre de items van het LIJ geschikt zijn voor het inschatten van het risico 

op toekomstig schoolverzuim en of op basis hiervan een instrument specifiek voor leerplichtdelicten kon 

worden ontwikkeld. Gezien de eerdergenoemde overlap in risicofactoren voor schoolverzuim en delinquent 

gedrag werd verwacht dat op basis van LIJ-gegevens een instrument met voldoende predictieve validiteit 

kon worden ontwikkeld. Tevens werd een behoefte-indeling ontwikkeld (dynamisch risicoprofiel) op basis 

van dynamische risicofactoren om inzicht te verkrijgen in de mate waarin en de wijze waarop het risico kan 

worden beïnvloed. Tot slot werd op basis van een recent uitgevoerde literatuurreview (Gubbels e.a., 2019)  

en een expertsessie met professionals vanuit wetenschap, beleid en praktijk, een lijst van factoren 

vastgesteld die van belang zijn voor het inventariseren van de problematiek die ten grondslag ligt aan het 

huidige schoolverzuim.  
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2. Methode 

2.1 Steekproef 

De steekproef bestond uit 10.233 jongeren tussen 12 and 18 jaar (Mleeftijd = 16,21; SD = 1,34) voor wie het 

Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht tussen 2012 en 2014 is ingevuld omdat ze toen verdachte waren 

van een delict. De steekproef bestond uit n = 8.625 (84,3%) boys and n = 1.608 girls (15,7%). De meeste 

jongeren n = 9.001 (88.0%) zijn geboren in Nederland. De steekproef bestond uit n = 3.146 (30,7%) first 

offenders en n = 7.087 (69,3%) repeat offenders. 

2.2 Instrumenten 

2.2.1 Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen 

Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) is een risico en behoeftetaxatie instrument dat 

grotendeels gebaseerd is op de Washington State Juvenile Court Assessment (WSJCA). De WSJCA is een in de 

Verenigde Staten ontwikkeld en gevalideerd screenings- en risicotaxatie-instrument (Barnoski, 2004a, 

2004b). Hiermee worden de belangrijkste risico- en beschermende factoren op een groot aantal 

verschillende domeinen in kaart gebracht om jongeren te kunnen toeleiden naar passende interventies. De 

ontwikkeling van de WSJCA is gebaseerd op een review van de volgende typen onderzoeksliteratuur: (a) 

theoretische modellen over jeugddelinquentie, (b) literatuur over risico- en beschermende factoren voor 

delinquentie, (c) literatuur over instrumenten voor het voorspellen van recidive zoals de Wisconsin Risk Scale 

(Baird, Storrs, & Connelly, 1984) en de Youth Level of Service and Case Management Inventory (Hoge & 

Andrews, 1994) en (d) literatuur over effectiviteit van (preventie) interventie ter voorkoming van 

jeugddelinquentie (see Barnoski, 2004a, 2004b). Bovendien is een uitgebreid panel van internationale 

onderzoekers op het gebied van jeugddelinquentie om feedback en commentaar gevraagd (Barnoski, 

2004b).  

 Het LIJ bestaat uit meerdere instrumenten waarmee trapsgewijs wordt gescreend. Als een jongere 

bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) terecht komt omdat hij wordt verdacht van een strafbaar feit 

wordt eerst een verkort screeningsinstrument afgenomen (instrument 2a). Het doel is om een risicoprofiel 

op te stellen en te bepalen of aanvullend onderzoek nodig is. Instrument 2a dient ook om vast te stellen of 

een niet primair op gedragsverandering gerichte straf volstaat uit oogpunt van recidivevermindering, zoals 

een taakstraf. Daarnaast wordt onderzocht of er zorgsignalen zijn en/of aanvullende diagnostiek nodig is. 

Indien er zorgsignalen zijn en/of problemen op meerdere domeinen, wordt het uitgebreide 

screeningsinstrument afgenomen (instrument 2b). De informatieverzameling voor de instrumenten 2a en 2b 

vindt plaats middels dossieranalyse (proces verbaal, eventuele eerdere onderzoeksrapportages) en 

gestructureerde interviews met de jongere en met de ouder(s)/verzorger(s). Bij de mentor van school wordt 

telefonisch informatie ingewonnen. De richtlijnen voor afname van interviews en de scoring van de items 
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zijn beschreven in de handleiding van het LIJ. Na verzameling van de informatie worden instrument 2a en/of 

2b digitaal ingevuld.  

Instrument 2a bestaat uit 57 items en instrument 2b uit 55 aanvullende items (in totaal 112 items) 

verdeeld over de volgende 10 domeinen: gezin, school, werk, vrijetijdsbesteding, relaties, alcohol- en 

drugsgebruik en gokken, geestelijke gezondheid, attitude, agressie en vaardigheden. De meeste items 

worden beoordeeld op een 3-puntsschaal met een beschermende categorie, een neutrale midden categorie, 

en een risicocategorie (bijvoorbeeld ‘aanwezigheid ouderlijk toezicht’ met de antwoordcategorieën ‘meestal 

wel’, ‘soms’ en ‘meestal niet’) of op een 4-puntschaal met een sterk beschermende categorie, een enigszins 

beschermende categorie, een enigszins risico categorie en een sterke risicocategorie (bijvoorbeeld 

‘schoolprestaties jongere’ met de antwoordcategorieën ‘presteert goed’, ‘presteert voldoende’, ‘presteert 

zwak’, ‘presteert slecht’.   

2.2.2 Informatie over eerder delict gedrag 

Om te onderzoeken of eerder delinquent gedrag voorspellend is voor schoolverzuim is informatie bij het 

WODC opgevraagd over eerder gepleegde delicten. De volgende variabelen met betrekking tot het justitiële 

verleden van de steekproef zijn in het onderzoek meegenomen: totaal aantal eerder gepleegde delicten, 

totaal aantal eerder gepleegde vermogensdelicten zonder geweld, totaal aantal eerder gepleegde 

vermogensdelicten met geweld, totaal aantal eerder gepleegde overige geweldsdelicten, totaal aantal 

eerder gepleegde openbare orde delicten, leeftijd eerste delict en totaal aantal eerder gepleegde 

leerplichtdelicten.   

2.2.3 Schoolverzuim recidive   

Voor de recidivebepaling is voor elke persoon gekeken of ze binnen een periode van 2 jaar na afname van de 

instrumenten 2a/2b een leerplichtdelict hebben gepleegd waarvoor ze zijn veroordeeld of dat heeft geleid 

tot een afdoening OM, waarbij recidive is gedichotomiseerd (1 = schoolverzuim recidive, 0 = geen 

schoolverzuim recidive). De informatie over schoolverzuim recidive is verkregen via het WODC. 

2.3 Analyses 

Om de sterkte te bepalen van de samenhang tussen de LIJ-items en schoolverzuim recidive en tussen eerder 

delictgedrag en schoolverzuim recidive werden punt-biseriële (rpb) correlaties berekend.  

 De risico-indeling werd ontwikkeld op basis van Chi-squared Automatic Interaction Detector (CHAID)-

analyse. CHAID is een classificatietechniek waarmee interactie-effecten tussen onafhankelijke variabelen 

worden opgespoord, waardoor combinaties van risicofactoren geïdentificeerd kunnen worden die leiden tot 

een hoog of laag risico. Deze techniek is daarmee geschikt om zicht te krijgen op profielen van jongeren met 

een hoge en respectievelijk laag risico op, in dit geval, toekomstig schoolverzuim (Thomas & Leese, 2003). In 
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de CHAID-analyse werd de helft van de steekproef gebruikt om het model te construeren en de andere helft 

om het model te valideren (split-sample validatie methode).  

 De CHAID-procedure bestaat uit een aantal stappen waarbij in de eerste stap de totale groep 

jongeren wordt gesplitst in een aantal subgroepen op basis van de variabele die het sterkst samenhangt met 

recidive. In de tweede stap wordt elke subgroep opnieuw gesplitst op basis van de variabele die dan het 

sterkst samenhangt met recidive in de betreffende subgroep. Deze procedure herhaalt zich totdat in de 

subgroepen geen variabelen meer zijn die significant samenhangen met recidive of totdat de groepen een 

minimale omvang hebben bereikt (n = 30 in het huidige onderzoek). Zo ontstaat een aantal risicogroepen 

van jongeren met dezelfde soort risicofactoren en eenzelfde kans op recidive met een leerplichtdelict.  

 De predictieve validiteit van de risico-indeling werd onderzocht door bepaling van de Area Under the 

receiver-operating-characteristic Curve (AUC)-waarde. De AUC-waarde wordt beschouwd als een geschikte 

maat om de predictieve validiteit te bepalen (Rice & Harris, 2005). De AUC-waarde geeft globaal aan welk 

percentage correcte classificaties het instrument overall zal opleveren. Bij een waarde van .50 voorspelt een 

instrument niet beter dan op basis van toeval het geval zou zijn. Bij een waarde van 1.00 is sprake van een 

perfect positieve voorspelling en bij een waarde van 0.00 is sprake van een perfect negatieve voorspelling. 

AUC-waarden vanaf .639 corresponderen met een medium effect (d = .50) en AUC-waarden vanaf .714 

corresponderen met een groot effect (d = .80; Rice and Harris, 2005). 

 Voor de ontwikkeling van het Dynamisch Risico Profiel (DRP) is voor de domeinen ‘gezin’, 

‘school/werk’, ‘vrienden/vrije tijd’ en ‘attitude/gedrag’ een totaalscore berekend, door de punten van de 

dynamische risicofactoren in de betreffende domeinen bij elkaar op te tellen. Vervolgens is per domein een 

indeling gemaakt in laag, midden en hoog risico, waarbij de grenswaarden per domeinscore zijn vastgesteld 

op basis van CHAID-analyses met als onafhankelijke variabele de totaalscore (per domein) en als afhankelijke 

variabele toekomstig spijbelgedrag.  Deze werkwijze zorgt voor betekenisvolle grenswaarden (met 

significante verschillen in risico) en voor vergelijkbare betekenis van ‘laag’, ‘midden’ en ‘hoog’ risico over de 

verschillende domeinen. 

  Om de factoren in kaart te brengen die bepalend zijn voor het huidige schoolverzuim is een 

expertsessie gehouden waarbij zowel professional uit de praktijk aanwezig waren als onderzoekers en 

beleidsmedewerkers (zie bijlage II voor de aanwezige professionals). Tijdens deze expertsessie is 

geïnventariseerd welke factoren belangrijk zijn om in een instrument op te nemen. Tevens is hiervoor een 

recente meta-analyse naar factoren voor spijbelen geraadpleegd (Gubbels e.a., 2019).  

3. Resultaten 

3.1 Samenhang tussen risico/protectieve factoren en schoolverzuim recidive. 

In Tabel 1 staan de punt-biseriële correlaties (rpb) weergegeven tussen de LIJ-items en schoolverzuim 

recidive.  
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Tabel 1. Punt-biseriële correlaties tussen risico/protectieve factoren van het LIJ en recidive schoolverzuim 

Domein rpb 

Gezin  

   Ouderlijk toezicht .060** 

   Opstellen regels .028** 

   Toezicht regels .058** 

   Gehoorzaamheid .052** 

   Bestraffing .064** 

   Justitieverleden vader  .027* 

   Justitieverleden moeder .009 

   Justitieverleden overig .039** 

   Uithuisplaatsing -.039** 

   Weggelopen -.012 

   Beschermingsmaatregel -.012 

   Bereidheid gezin tot ondersteuning  -.003 

   Houding ouders .023 

   Financiële situatie gezin .035* 

   Ondersteunend netwerk .031* 

   Gezin betrekt jongere .019 

   Ernst conflicten .030 

   Beloning gewenst gedrag .005 

School   

   Waarde aan onderwijs .061** 

   Speciaal onderwijs / rugzakje .013 

   Schoolprestaties  .064** 

   Gedrag op school .078** 

   Spijbelen .104** 

   Docenten met wie jeugdige goed contact heeft  .019 

   Aantal verwijderingen uit les  .080** 

   Aantal schorsingen .046** 

   Inschatting dat school goed wordt afgesloten .029 

Werk  

   Kan jeugdige baan behouden .016 
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Domein rpb 

   Huidige interesse in baan .048* 

Vrijetijdbesteding  

   Vrijheidsbesteding binnen vereniging -.011 

   Positieve vrijetijdsbesteding buiten vereniging  .026** 

   Problematische vrijetijdsbesteding .057** 

Relaties  

   Leeftijdsgenoten waar de jeugdige mee omgaat  .062** 

   Bewondering antisociaal gedrag .060** 

   Mate van weerstand tegen antisociale leeftijdsgenoten .066** 

   Positieve relaties met volwassenen buiten gezin / school / werk -.018 

   Sociale binding met gemeenschap .013 

   Is de jeugdige gepest  .024 

   Heeft de jeugdige gepest  .012 

   Relatie / verkering met antisociaal persoon  .017 

Alcohol en/of drugs  

   Alcoholgebruik  -.062** 

   Frequentie alcoholgebruik   -.033** 

   Hoeveelheid alcoholgebruik -.004 

   Drugsgebruik  -.005 

   Frequentie drugsgebruik .029 

   Hoeveelheid drugsgebruik  -.032 

   Deelname alcohol/drugsprogramma -.008 

Geestelijke gezondheid  

   Verstandelijke beperking  .004 

   Diagnose psychische problemen -.033** 

   Medicatie  .012 

   Onder behandeling van psycholoog -.008 

   Pijnklachten zonder medische oorzaak .012 

   Verband pijnklachten met mishandeling .013 

   Automutilatie  -.007 

   Gevaarlijke dingen vroeger  -.001 

   Suïcidale gedachten / gedragingen -.015 

   Slachtoffer verwaarlozing .001 
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Domein rpb 

   Lichamelijke mishandeling -.010 

   Getuige huiselijk geweld  .033** 

   Ervaringen geweld buiten gezin -.001 

   Seksueel misbruik  -.21* 

Attitude  

   Accepteert verantwoordelijkheid antisociaal gedrag  .054** 

   Respect eigendom anderen .057** 

   Attitude t.o.v. autoriteits figuren  .034** 

   Empathie / gewetenswroeging / sympathie voor slachtoffer  .021 

   Problemen morele ontwikkeling .011 

   Mate waarin jongeren zich aan wetten/normen houdt  -.001 

   Mate van controle over eigen antisociale gedrag -.011 

   Toekomstbeeld  .032** 

   Mate van bereidheid te voldoen aan wetten / normen .010 

Agressie  

   Schreeuwen en verbale agressie als oplossing conflict .042** 

   Fysieke agressie als oplossing conflict  .044** 

   Problemen frustratietolerantie  .002 

   Emotionele uitbarstingen  .007 

   Interpretatie gedrag in neutrale situaties  -.002 

Vaardigheden  

   Probleemoplossing  .054** 

   Impulsiviteit  .018 

   Beheerst alternatieven voor agressief gedrag  .033** 

   Beheerst vaardigheden omgaan anderen  .031** 

   Beheerst vaardigheden omgaan moeilijke situaties .046** 

   Beheerst vaardigheden omgaan gevoelens  .007 

   Denken in oorzaak en gevolg -.005 

   Doelen stellen  .027 

   Inschatting sociale situaties  .004 

   Herkent / heeft controle op externe triggers  .000 

   Herkent / heeft controle op interne triggers -.001 

Noot: * p < .05; ** p < .001; Correlaties groter dan .04 (ondergrens voor een klein effect) zijn vetgedrukt.    



                                                                          

 

14 
 

Uit de tabel blijkt dat ongeveer de helft van de LIJ-items significant samenhangt met schoolverzuim recidive. 

De meeste significante items bevinden zich in de domeinen gezin, school, relaties en vaardigheden. Niet bij 

alle items die significant samenhangen met schoolverzuim recidive is echter sprake van een klinische 

relevante samenhang, vanwege de grote statische power door de grote steekproefomvang (N = 10,233). De 

rpb grenswaarden voor een klein, medium en groot effect zijn respectievelijk 0,10, 0,24 en 0,37 bij een base 

rate van 50% (Rice and Harris, 2005). Rice en Harris (2005) geven een conversie formule (Rosental, 1991; 

Swets, 1986) waarmee de rpb grenswaarden kunnen worden berekend voor een klein, medium en groot 

effect bij andere base rates. De 2-jarige leerplichtdelict recidive was 5,1% in het huidige onderzoek . 

Gebruikmakend van de conversieformule bij een base rate van 5%, wordt een correlatie vanaf waarde .04 als 

een klein effect beschouwd, vanaf .11 als een middelgroot effect en vanaf .17 als groot effect. In Tabel 1 zijn 

de correlaties > .04 vetgedrukt (grenswaarde klein effect). In totaal is er bij 21 risicofactoren uit de domeinen 

gezin, school, werk en vrijetijdsbesteding, relaties en attitude, agressie en vaardigheden sprake van een klein 

effect. Er zijn geen medium of grote effecten gevonden.   

3.2 Samenhang tussen justitiële gegevens en schoolverzuim recidive  

In Tabel 2 wordt de samenhang weergegeven tussen justitiële gegevens en leerplichtdelict recidive.  

 

Tabel 2. Punt-biseriële correlaties tussen eerder delinquent gedrag en recidive schoolverzuim 

 rpb 

Aantal eerdere justitiecontacten -.011 

Aantal eerdere geweldsdelicten -.030** 

Aantal eerdere vermogensdelicten (zonder geweld) .001 

Aantal eerdere vermogensdelicten (met geweld) -.006 

Aantal eerdere delicten vernieling, lichte agressie of openbare 

orde 

.001 

Leeftijd eerste delict  -.078** 

Aantal eerdere leerplichtdelicten .045** 

Noot: * p < .05; ** p < .001; Correlaties groter dan .04 (ondergrens voor een klein effect) zijn vetgedrukt 

 

Eerder delict gedrag blijkt niet voorspellend voor leerplichtdelict recidive, met uitzondering van eerder 

gepleegde leerplichtdelicten en leeftijd eerste delict (hoe jonger, hoe groter de kans op leerplicht recidive). 

3.3 Ontwikkeling risico-indeling op basis van een CHAID-analyse 

Om de risico-indeling te ontwikkelen is een CHAID-analyse uitgevoerd op de helft van de steekproef. De 

afhankelijke variabele in de CHAID-analyse betrof schoolverzuim recidive met de categorieën: (0) geen 

leerplichtdelict in de 2 jaar na afname van het LIJ, en (1) wel een leerplichtdelict in deze periode. De 
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risicofactoren met een significante samenhang met schoolverzuim werden ingevoerd als onafhankelijke 

variabelen in de CHAID-analyse (variabelen met vetgedrukte correlatie uit Tabel 1 en 2). Daarnaast werd een 

variabele genaamd ‘totaal aantal risicofactoren’ gemaakt door de variabelen met een significante 

samenhang met schoolverzuim recidive bij elkaar op te tellen. Deze variabele bestond uit een som van de 

volgende factoren: ouderlijke supervisie, ouderlijke controle, gehoorzaamheid van de jongere, bestraffing 

door ouders, jongere hecht waarde aan onderwijs, academische prestaties, gedrag op school, eerder 

spijbelgedrag, eerder geschorst, eerder van school gestuurd, interesse in een baan, vrijetijdsbesteding, 

antisociale vrienden, accepteren van verantwoordelijkheid voor gedrag, respect voor eigendom van 

anderen, verbale agressie om een conflict op te lossen, fysieke agressie om een conflict op te lossen, 

probleemoplossend gedrag, omgang met moeilijke situaties, jonge leeftijd eerste delict en eerdere 

veroordelingen voor schoolverzuim. De score van deze variabele loopt van - 30 (in geval van overwegend 

protectieve factoren) tot + 54 (in geval van overwegend risicofactoren) met een gemiddelde waarde van M = 

2,20 (SD = 16,87). 

In figuur 1 wordt de CHAID-output weergegeven en in Tabel 3 een beschrijving van de risicogroepen. 

In de constructiesample (n = 5.056) was de kans op een toekomstig leerplichtdelict 5,3% (in de twee jaar na 

afname van het LIJ). De sterkste voorspeller voor een toekomstig leerplichtdelict was de totale 

risico/beschermende score. Op basis van deze variabele werd de totale steekproef in vier subgroepen 

opgesplitst, variërend van een score lager dan -20 (overwegend beschermende factoren) met een kans op 

recidive van 0,9% tot een score van groter dan 18 (overwegend risicofactoren) met een kans op recidive van 

9,7%. Vervolgens werden de subgroepen weer verder opgesplitst op basis van de dan sterkste voorspellers 

voor schoolverzuim recidive. De uiteindelijke indeling in risicogroepen werd gebaseerd op de volgende vijf 

variabelen: (1) de totaalscore risico/beschermende factoren, (2) leeftijd eerste justitiecontact, (3) eerder 

veroordelingen voor schoolverzuim, (4) adequate discipline  en (5) eerder spijbelgedrag (niet alleen 

spijbelgedrag dat tot een veroordeling heeft geleidt, maar ook minder ernstig spijbelgedrag). Op basis van 

deze variabelen werden elf risicogroepen onderscheiden die lopen van zeer laag risico (kans op leerplicht 

recidive = 0%) tot hoog risico (kans op leerplicht recidive = 21%). De AUC-waarde van de risico-indeling was 

0,713 (95% BI [0,686 – 0,740]) in de constructiesteekproef en 0,686 (95% BI [0,658 – 0,715]) in de validatie 

steekproef. 
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Figuur 1. CHAID-output risico-model 

Noot. * p = risico op leerplicht recidive. De grijze blokken zijn de risicogroepen die worden onderscheiden.  
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Tabel 3. Beschrijving van de risicogroepen van de risico-indeling  

Beschrijving van de risicogroep %* P 

1. Totaalscore statische and dynamische factoren > 18; adequate ouderlijke 

discipline, niet eerder gespijbeld  

1,2% 0,0% 

2. Totaalscore statische and dynamische factoren < -20; leeftijd eerste delict ouder 

dan 15 jaar  

7,5% 0,0% 

3. Totaalscore statische en dynamische factoren tussen -20 en -5 ; leeftijd eerste 

delict ouder dan 15 jaar  

10,9% 0,9% 

4. Totaalscore statische en dynamische factoren < -20; leeftijd eerste delict 15 jaar 

of jonger 

3,1% 3,2% 

5. Totaalscore statische en dynamische factoren tussen -20 t/m -5; leeftijd eerste 

delict 15 jaar of jonger, geen eerdere veroordelingen voor schoolverzuim 

18,5% 3,8% 

6. Totaalscore statische en dynamische factoren tussen -4 en 18; leeftijd eerste 

delict ouder dan 15  

9,7% 3,9% 

7. Totaalscore statische en dynamische factoren tussen -4 en 18; leeftijd eerste 

delict 15 jaar of jonger  

29,9% 6,6% 

8. Totaalscore statische en dynamische factoren > 18; adequate ouderlijke 

discipline, eerder spijbelgedrag 

6,8% 7,8% 

9. Totaalscore statische en dynamische factoren > 18; inadequate ouderlijke 

discipline, geen eerdere veroordelingen voor schoolverzuim  

9,3% 10,0% 

10. Totaalscore statische en dynamische factoren tussen -20 and -5; leeftijd eerste 

delict 15 jaar of jonger, eerdere veroordelingen voor schoolverzuim  

0,8% 12,5% 

11. Totaalscore risico factoren > 18; inadequate ouderlijke discipline, eerdere 

veroordelingen voor schoolverzuim 

2,0% 21,2% 

* Percentage van de steekproef (omvang van de risicogroepen), p = risico op schoolverzuim recidive  

 

3.4  Ontwikkeling Dynamisch Risicoprofiel 

Om inzicht te verkrijgen in de mate waarin en de wijze waarop het risico op toekomstig spijbelgedrag kan 

worden beïnvloed, werd een behoefte-indeling ontwikkeld op vergelijkbare wijze als het Dynamisch Risico 

Profiel (DRP) in het LIJ. Hiervoor is voor de domeinen ‘gezin’, ‘school/werk’, ‘vrienden/vrije tijd’ en 

‘attitude/gedrag’ een totaalscore berekend, door per domein de punten van de dynamische bij elkaar op te 

tellen. Vervolgens zowel per domein als voor de totaalscore een indeling gemaakt in laag, midden en hoog 

risico waarbij de grenswaarden per domein vastgesteld op basis van een CHAID-analyse met als 

onafhankelijke variabele de totaalscore (per domein) en als afhankelijke variabele toekomstig spijbelgedrag. 
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In Tabel 4 staat per domeinscore de range van de score en de grenswaarden voor laag, midden en hoog 

weergegeven, evenals de AUC-waarde van de indeling.  

 

Tabel 4. Berekening Dynamisch Risico Profiel (DRP) per domein 

 Range 

punten 

Laag Midden Hoog AUC-

waarde 

Gezin -4 t/m 14  <-2   

(n = 46%, p = 4%) 

-2 t/m 6  

(n = 44%, p = 5%) 

7 of meer  

(n = 10%, p = 10%) 

0,60 

School/werk -6 t/m 10 < 0  

(n = 48%, p = 3%) 

 0 t/m 3   

(n = 30%, p = 6%)  

4 of meer  

(n = 22%, p = 9%) 

0,63 

Vrienden/ 

vrije tijd 

-8 t/m 9 < -1  

(n = 52%, p = 4%)   

-1 t/m 6  

(n = 40%, p = 6%) 

7 of meer  

(n = 8%, p = 8%)  

0,60 

Attitude/ 

gedrag  

-10 t/m 9 < -1  

(n = 45%, p = 3%) 

-1 t/m 4  

(n = 39% , p = 6%) 

5 of meer  

(n = 16%, p = 7%) 

0,61 

DRP-totaal     0,65 

Totaal statische en 

dynamische factoren 

-29 t/m 57 < 0 

(n = 48%, p = 3%) 

1 t/m 18 

(n = 33%, p = 5%) 

> 18 

(n = 19%, p = 10%) 

0,66 

 

3.5  Inventariseren van problematiek die ten grondslag ligt aan huidig schoolverzuim   

Om te bepalen welke factoren van belang zijn om zicht te krijgen op de oorzaken van het huidige 

schoolverzuim (diagnose-onderdeel) zijn experts geraadpleegd en is de meta-analyse naar risicofactoren 

voor spijbelen geraadpleegd (Gubbels e.a., 2019). In onderdeel A van bijlage I zijn de factoren opgenomen 

die uit de inventarisatie als belangrijk naar voren zijn gekomen.  

4. Discussie en conclusie 

Het doel van het huidige onderzoek was om een instrument te ontwikkelen specifiek voor 

schoolverzuimzaken voor gebruik door de jeugdreclassering, om (a) problemen die ten grondslag liggen aan 

het huidige schoolverzuim te inventariseren (diagnose-onderdeel), (b) het risico op toekomstig 

schoolverzuim in te schatten (risicotaxatie-onderdeel) en (c) inzicht te verkrijgen in de mate waarin en de 

wijze waarop het risico kan worden beïnvloed (dynamisch risicoprofiel).  Voor de ontwikkeling van het risico- 

en behoeftetaxatie-onderdeel werd onderzocht in hoeverre risico/beschermde factoren voor delinquent 

gedrag voorspellend zijn voor schoolverzuim. Eenentwintig factoren uit de domeinen gezin, school, werk, 

vrijetijdsbesteding, relaties, attitude, agressie en vaardigheden bleken samen te hangen met schoolverzuim 

recidive. Daarnaast waren de variabelen leeftijd eerste delict en eerdere veroordelingen voor een 

leerplichtdelict voorspellend voor schoolverzuim. Op basis van deze factoren werd een risico-indeling 

ontwikkeld met behulp van een CHAID-analyse. Daarnaast werd op basis van de dynamische factoren een 

behoefte-indeling ontwikkeld om inzicht te verkrijgen in de mate waarin en de wijze waarop het risico kan 
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worden beïnvloed. Tot slot werd op basis van een recente meta-analyse (Gubbels e.a., 2019) en een 

expertsessie een lijst van factoren vastgesteld die van belang zijn voor het inventariseren van de 

problematiek die ten grondslag ligt aan het huidige schoolverzuim.  

 De AUC-waarde van de risico-indeling correspondeerde met een medium effect size (AUC = 0,69). In 

de risico-indeling worden 11 risicogroepen onderscheiden die variëren in risico van 0% tot 21%. Dit betreft 

het risico dat er binnen twee jaar weer sprake is van een veroordeling of een afdoening OM voor een 

leerplichtdelict. Het werkelijke risico op schoolverzuim ligt in deze groepen waarschijnlijk hoger omdat 

schoolverzuim waarbij vrijwillige hulp of Halt is ingezet of is afgedaan in een civiel kader niet is meegenomen 

(zie beperkingen van het onderzoek). Het risico per groep moet daarom worden beschouwd als een relatief 

risico ten opzichte van de andere groepen. De predictieve validiteit van de risico-indeling is met een AUC-

waarde van .69 in de validatiesteekproef iets hoger dan de gemiddelde AUC-waarde die wordt gevonden 

voor instrumenten die (jeugd)delinquentie voorspellen. Zo vond Schwalbe (2007) een gemiddelde AUC-

waarde van .64 en Fazel en collega’s (2012) vonden een gemiddelde AUC-waarde van .66 in hun meta-

analyses naar risicotaxatie-instrumenten voor algemene recidive onder jeugdigen. De predictieve validiteit 

van de risico-indeling kan daarmee als voldoende worden beschouwd voor gebruik door jeugdreclassering. 

De risico-indeling vormt samen met het dynamisch risicoprofiel en het diagnose-onderdeel het Actuarieel 

Risicotaxatie Instrument Schoolverzuim (ARIS; zie bijlage I voor de items en scoring van de items). De 

praktische bruikbaarheid van de ARIS zal in het komende jaar worden onderzocht middels een pilotstudie in 

een aantal regio’s.   

 Bij gebruik van de ARIS is het belangrijk te realiseren dat dit onderzoek te maken had met een aantal 

beperkingen. De eerste beperking heeft betrekking op de in het onderzoek gehanteerde uitkomstmaat. Voor 

dit onderzoek hebben we als uitkomstmaat leerplichtdelicten genomen waarvoor jongeren zijn veroordeeld 

of die hebben geleid tot een afdoening OM. Voor deze uitkomstmaat is gekozen omdat deze gegevens 

verkrijgbaar waren via het WODC en het binnen het tijdsbestek en budget van dit onderzoek het niet 

mogelijk was om aanvullende gegevens te verzamelen. Het is daarom belangrijk te realiseren dat niet alle 

schoolverzuimzaken zijn meegenomen in de uitkomstmaat, zoals de zaken waarbij vrijwillige jeugdhulp of 

Halt is ingezet. Het risico op schoolverzuim is daarmee een onder representatie van het werkelijke 

ongeoorloofde schoolverzuim. Daarom moet het risico per groep niet als absoluut risico worden beschouwd, 

maar als relatief risico ten opzichte van de andere groepen. En tweede beperking is dat een instrument voor 

algemeen delinquent gedrag is gebruikt om de ARIS op te ontwikkelen. Daarom is het mogelijk dat specifieke 

risicofactoren voor spijbelen (factoren die voorspellend zijn voor spijbelen, maar niet voor delinquent 

gedrag, zoals internaliserende problematiek) niet in het instrument zijn geïncludeerd. Deze factoren zijn wel 

opgenomen in het diagnose-onderdeel van het instrument, bij de inventarisatie van factoren die ten 

grondslag liggen aan het huidige spijbelgedrag. In toekomstig onderzoek kan worden bekeken hoe het 
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risicotaxatie-onderdeel en het dynamisch risicoprofiel verder kunnen worden verbeterd door het meewegen 

van deze specifieke risicofactoren. Tot slot is het instrument ontwikkeld op gegevens van jongeren voor wie 

het LIJ is ingevuld vanwege het plegen van een strafbaar feit en de risico-indeling is alleen bruikbaar voor 

gebruik bij deze groep. Indien het instrument wordt gebruikt bij een groep die afwijkt van deze groep, zoals 

bijvoorbeeld jongeren die bij Halt terecht komen vanwege een spijbeldelict, wordt aanbevolen om niet de 

CHAID-indeling (risico-indeling) te gebruiken maar de indeling gebaseerd op de totaalscore statische en 

dynamische factoren (zie tabel 4). Deze risico-indeling is minder ‘gevoelig’ voor afwijkingen in doelgroep en 

daarmee beter inzetbaar voor andere doelgroepen dan waarop het instrument is ontwikkeld. De AUC van de 

totaalscore is met een waarde van 0,66 iets lager dan de AUC-waarde van de CHAID-indeling. Aanbevolen 

wordt daarom om na een aantal jaar, als voldoende data is verzameld bij de doelgroep waarvoor de ARIS 

ingezet gaat worden met een voldoende lange follow-up periode, alsnog een CHAID-indeling te ontwikkelen 

die is geoptimaliseerd voor de betreffende doelgroep. Tot slot is het belangrijk te realiseren dat de 

vaststelling van de grenswaarden voor ‘hoog’, ‘midden’ en ‘laag’ niet alleen een statistische beslissing, maar 

ook een beleidsbeslissing betreft. Bij de bepaling van de grenswaarden is het belangrijk te weten wat er 

gebeurt indien een jongere wordt geclassificeerd als ‘hoog’ risico. Wat zijn de consequenties daarvan en 

wanneer (bij welke waarde) vinden we het risico hoog ? Hoeveel jongeren willen we doorverwijzen naar 

interventies? Daarnaast is het belangrijk om te bepalen of het belangrijk is om een groep te identificeren 

met een ‘midden’ risico of dat een tweedeling bruikbaarder is in de praktijk (verhoogd risico versus geen 

verhoogd risico). 

Ondanks deze beperkingen is een instrument ontwikkeld met voldoende predictieve validiteit, 

waarmee (a) problemen die ten grondslag liggen aan het huidige schoolverzuim kunnen worden 

geïnventariseerd, (b) het risico op toekomstig schoolverzuim kan worden ingeschat en (c) inzicht kan worden 

verkregen in de mate waarin en de wijze waarop het risico kan worden beïnvloed. Op basis van dit 

instrument kan worden bepaald wat nodig is om het huidige schoolverzuim te stoppen en om het risico op 

toekomstig schoolverzuim te verlagen. Omdat de factoren die bepalend zijn voor het huidige schoolverzuim 

waarschijnlijk tevens belangrijke risicofactoren zijn voor toekomstig schoolverzuim is het belangrijk om in 

toekomstig normerings- en valideringsonderzoek vast te stellen op welke wijze deze factoren moeten 

worden meegewogen in het risico en behoeftetaxatie-onderdeel.  
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Bijlage I Items en scoring van de Actuarieel Risicotaxatie Instrument Schoolverzuim  
 

Onderdeel A  Inventarisatie van factoren die van invloed zijn op het HUIDIGE schoolverzuim waarvoor een 

proces-verbaal is opgemaakt.   

Schoolfactoren die ten grondslag liggen aan het huidige schoolverzuim 

□ Motivatieproblemen (jongere ziet nut van school niet in) 

□ Capaciteiten jongere passen niet bij onderwijsniveau 

□ Jongere wordt gepest 

□ Jongere voelt zich onveilig op school 

□ Jongere heeft problemen in contact met leraren 

□ 
□ 

Jongere heeft geen vast aanspreekpunt op school 
Recente schoolwisseling(en) 

□ Andere problemen op school waardoor de jongere niet naar school gaat, namelijk ……..………………..….. 

 ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Factoren in de thuissituatie die ten grondslag liggen aan het huidige schoolverzuim 

□ 
□ 

Er sprake van een (complexe) scheiding 

(Vermoedens van verwaarlozing of mishandeling (fysiek, emotioneel, seksueel) 

□ Jongere is thuis nodig voor zorgtaken 

□ Ouders ondersteunen de schoolgang niet, hechten geen waarde aan onderwijs 
□ Psychische problemen en/of verslavingsproblemen ouders 

□ Andere problemen in thuissituatie waardoor de jongere niet naar school gaat, namelijk ……………….… 
 ……………………………………………….………………………………………………………………………………..……………………..… 

 
Psychosociale factoren die van invloed zijn op het huidige schoolverzuim 

□ Jongere is angstig in sociale situaties, geïsoleerd en/of heeft de neiging zich terug te trekken 

□ Jongere heeft geen sociale contacten die steun bieden 

□ Jongere is bang om te falen, nerveus en/of gespannen 

□ Jongere is vaak ziek 

□ Jongere is somber, voelt zich ongelukkig 

□ Jongere vertoont concentratieproblemen, hyperactiviteit, impulsiviteit, druk gedrag 

□ Jongere vertoont oppositioneel-opstandig, agressief grensoverschrijdend en/of delinquent gedrag 

□ Jongere gebruikt overmatig drugs- en/of alcohol 

□ Jongere heeft last van trauma gerelateerde klachten 

□ Jongere heeft een verstoord dag/nachtritme 

□ Jongere heeft problemen als gevolg van veelvuldig gamen en/of gebruik van sociale 
media/internet 

□ Andere psychosociale factoren waardoor de jongere niet naar school gaat, namelijk …………………………  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
. 

Overige factoren waardoor de jongere niet naar school gaat 

□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

□ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

Welke acties moeten worden ondernomen om de jongere weer naar school te laten gaan? 

□ …………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

□ …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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Onderdeel B Inventarisatie van factoren die samenhangen met TOEKOMSTIG schoolverzuim 

Statische risicofactoren 

Statische factoren 

1. Eerder spijbelgedrag van 

de jongere  

1. Niet of nauwelijks 

2. Soms 

3. Vaak 

4. Onbekend 

-1 

2 

5 

0 

    

2. Aantal verwijderingen uit 

de les in de afgelopen 6 

maanden 

1. Geen 

2. Eén keer 

3. Twee of drie keer 

4. Vier keer of vaker 

5. Onbekend 

0 

1 

3 

4 

0 

    

3. Aantal schorsingen in de 

afgelopen 6 maanden 

1. Geen 

2. Eén 

3. Twee of meer 

4. Onbekend 

0 

3 

4 

0 

    

4. Eerder veroordeeld voor 

een leerplichtdelict 

1. Nee 

2. Ja 

3. Onbekend 

0 

1 

0 

    

5. Leeftijd eerste 

overtreding of gepleegde 

delict waarvoor jongere 

is veroordeeld 

1. Ouder dan 15 

2. 15 jaar of jonger 

3.  n.v.t. of onbekend 

0 

1 

0 
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Dynamische risicofactoren 

Domein gezin 

1. Aanwezigheid ouderlijk toezicht, 

passend bij de leeftijd  

1. Meestal wel  

2. Soms 

3. Meestal niet 

-1 

2 

3 

    

2. Ouder(s) ziet/zien toe op 

naleving van de regels  

1. Meestal wel  

2. Soms 

3. Meestal niet 

-1 

3 

3 

    

3. Gehoorzaamheid van de 

jeugdige aan ouder(s)  

1. Meestal wel  

2. Soms 

3. Meestal niet  

-1 

1 

2 

    

4. Bestraffing van ongewenst 

gedrag door ouder(s) 

1. Consequente en gepaste bestraffing  

2. Consequente maar te zware bestraffing 

3. Geen bestraffing 

4. Consequente maar te lichte bestraffing  

5. Inconsequente bestraffing  

-1 

-1 

0 

3 

6 

    

Domein school en werk 

5. Jeugdige hecht belang aan 

onderwijs/opleiding 

 

1. Ja  

2. Enigszins  

3. Nee 

-1 

2 

2 

    

6. Schoolprestaties van de 

jeugdige gedurende de 

afgelopen 6 maanden 

 

1. Goed (gemiddeld 7 of hoger)   

2. Voldoende (gemiddeld 6)  

3. Zwak (gemiddeld 5)   

4. Slecht (gemiddeld 4) 

-2 

0 

2 

2 

    

7. Gedrag van de jeugdige op 

school in de afgelopen 6 

maanden 

1. Vertoon positief gedrag op school 

2. Vertoont neutraal gedag op school 

3. Vertoont soms negatief gedrag op school  

4. Vertoont negatief gedrag op school  

-2 

-1 

2 

4 

    

8. Huidige interesse in een baan 1. Heeft op dit moment werk  

2. Heeft geen werk, toont wel interesse in een baan  

3. Heeft geen werk, heeft geen interesse in een baan  

-1 

0 

2 

 

Domein Leeftijdsgenoten en vrije tijd 

9. Is er bij deze jeugdige sprake 

van een problematische 

vrijetijdsbesteding  

1. Nee 

2. Enigszins   

3. Ja 

-1 

1 

1 

    

10. Leeftijdsgenoten met wie de 

jeugdige zijn tijd doorbrengt 

1. Alleen omgang met prosociale vrienden  

2. Geen vrienden  

3. Zowel prosociale als antisociale vrienden 

4. Vooral antisociale vrienden  

-2 

-2 

0 

3 
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11. Bewondering voor en/of 

imiteren van antisociaal gedrag 

van leeftijdsgenoten 

1.  Niet 

2. Engszins  

3. Wel  

-2 

1 

2 

    

12. De mate waarin de jeugdige 

weerstand kan bieden aan de 

invloed van antisociale 

leeftijdsgenoten 

1. Heeft alleen omgang met prosociale leeftijdsgenoten  

2. Biedt meestal weerstand  

3.Biedt soms weerstand   

4. Heeft een leidersrol bij antisociale leeftijdsgenoten  

-3 

-1 

2 

3 

  

Domein attitude en gedrag  

13. Accepteert 

verantwoordelijkheid voor 

antisociaal gedrag 

1. Accepteert verantwoordelijkheid voor antisociaal gedrag 

2. Accepteert gedeeltelijk verantwoordelijkheid  

3. Minimaliseert, ontkent, rechtvaardigt, etc 

4. Vindt antisociaal gedrag acceptabel  

-2 

1 

2 

2 

 

14. Respect voor eigendom van 

anderen (publiek en persoonlijk) 

1. Heeft respect voor eigendom van anderen   

2. Heeftrespect voor persoonlijk, maar niet voor publiekeigendom  

3. Heeft geen of tot op zekere hoogte respect  

-1 

2 

2 

    

15. Mate waarin jeugdige vindt dat 

schreeuwen en verbale agressie 

geschikt zijn voor het oplossen 

van een conflict 

1. Zelden of nooit  

2. Soms  

3. Vaak  

-1 

0 

1 

    

16. Mate waarin jeugdige vindt dat 

vechten en fysieke agressie 

geschikt zijn voor het oplossen 

van een conflict 

1. Zelden of nooit   

2. Soms  

3. Vaak  

-1 

1 

2 

    

17. Probleemoplossing 1. Herkent probleemsituaties, bedenkt oplossingen en zet deze in 

2.Herkent probleemsituaties en bedenkt oplossingen  

3. Herkent probleemsituaties niet 

-3 

0 

1 

    

18. Beheerst/gebruikt vaardigheden 

voor het omgaan met moeilijke 

situaties 

1. Vaak  

2. Soms 

2. Zelden of geen 

-2 

0 

1 

 

 

  



                                                                          

 

28 
 

Onderdeel C Berekening DRP per domein en Algemeen Risico op een toekomstig leerplichtdelict 

Berekening Algemeen Risico op een toekomstig leerplichtdelict 

 Range 

punten 

Laag Midden Hoog 

Totaalscore 

statische en 

dynamische 

factoren 

-29 t/m 57 < 0  (n = 48%, p = 3%) 1 t/m 18 (n = 33%, p = 6%) > 18 (n = 19%, p = 10%) 

 

Berekening Dynamisch Risico Profiel per domein 

 Range 

punten 

Laag Midden Hoog 

Gezin -4 t/m 14 <-2(n = 46%, p = 4%) -2 t/m 6 (n = 44%, p = 5%) 7 of meer (n = 10%, p = 10%) 

School/werk -6 t/m10 < 0 (n = 48%, p = 3%) 0 t/m 3  (n = 30%, p = 6%)  4 of meer (n = 22%, p = 9%) 

Vrienden/vrije tijd -8 t/m 9 < -1 (n = 52%, p = 4%) -1 t/m 6 (n = 40%, p = 6%) 7 of meer (n = 8%, p = 8%)  

Attitude/gedrag  -10 /m 9 < -1 (n = 45%, p = 3%) -1 t/m 4 (n = 39% , p = 6%) 5 of meer (n = 16%, p = 7%) 
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