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Met het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ), brengt u de directe onveiligheid van
kinderen en jongeren in kaart, evenals het risico op onveiligheid in de toekomst.
Dit risicotaxatie instrument is deels gebaseerd op items van de LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid).

De vragenlijst
Vragen
De ARIJ bevat 40 vragen die beantwoord worden op basis van informatie die de
hulpverlener/behandelaar heeft verkregen uit gesprekken met het kind, de ouders of
derden.
Alle vragen worden beantwoord met Ja, Nee of Onbekend.
De veiligheidstaxatie bestaat uit vragen zoals “Er is sprake van (acute dreiging van) fysieke
mishandeling van het kind”. De risicotaxatie bevat vragen als “Opvoeder(s) heeft
psychiatrische problematiek”.
De twee onderdelen (Veiligheidstaxatie en Risicotaxatie) kunnen apart worden afgenomen.

Afnameduur
15-20 minuten

Informanten
Hulpverleners van kinderen en jongeren van alle leeftijden.
Het Expertisecentrum Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam
(FORTHO) kan een training in de ARIJ verzorgen (www.expertisecentrumfortho.nl).

Schalen, scoring en normering
Er worden drie scores berekend:
- Veiligheidsconclusie (op dit moment)
- Totaal Risico
- Dynamisch Risico
Aan de hand van beslisregels wordt een veiligheidsconclusie gegeven (direct
veiligheidsafspraken en/of meer onderzoek nodig ja/nee).
Van de twee risico-scores wordt weergegeven hoe groot het risico is (laag, middelmatig,
hoog).

Psychometrische gegevens
De ARIJ is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. Wel is onderzoek uitgevoerd naar de
betrouwbaarheid en validiteit, zie Vial, Van der Put & Assink (2020).
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De ARIJ is in samenwerking tussen Jeugdbescherming en de Universiteit van Amsterdam
ontwikkeld en gebaseerd op de LIRK, die is ontwikkeld door het NJi (2009).
De ARIJ is tevens digitaal beschikbaar als een Excel-applicatie en is vrij opvraagbaar bij
Expertisecentrum Forensische Orthopedagogiek UvA (FORTHO): www.expertisecentrumfortho.nl
Dr. Claudia E. van der Put: C.E.vanderPut@UvA.nl
Annemiek Vial, M.Sc: A.Vial@UvA.nl
Dr. Mark Assink: M.Assink@UvA.nl

Literatuur
De Haas, S. (2012). Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen in
Nederland. Tijdschrift voor Seksuologie, 36(2), 136-145.
Ten Berge, I.J., Eijgenraam, K. (2009). Licht Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling
(LIRIK). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
Van der Put, C.E., Assink, M., Gubbels, J., van Lent, J., & Stams, G.J.J.M. (2018). Risico op
kindermishandeling verlagen met ARIJ-Needs. Kind & Adolescent Praktijk, 17(3), 16-24.
Van der Put, C.E., Assink, M., & Stams, G.J.J.M. (2016). Predicting relapse of problematic
child-rearing situation. Children and youth services review, 61, 288-295.
Van der Put, C.E., Assink, M., & Stams, G.J.J.M. (2016). Het voorspellen van problematische
opgroei- en opvoedingssituaties: Onderzoek naar de predictieve validiteit van de LIRIK en
de ontwikkeling van een Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming
ARIJ. Kind en adolescent, 37(3), 133-154.
Vial, A., Assink, M., Stams, G.J.J.M., & Van der put, C.E. (2019). Safety and risk assessment in
child welfare: A reliability study using multiple measures. Journal of Child and Family
Studies, 1-12.
Vial, A., Van der Put, C. E., & Assink, M. (2020). Validatie en doorontwikkeling van de ARIJRisicotaxatie.
https://pure.uva.nl/ws/files/48051378/Validatie_en_Doorontwikkeling_van_de_ARIJ_Risico
taxatie_mei_2020_.pdf
Vial, A., Van der Put, C.E., & Assink, M. (2020). Validatie en doorontwikkeling van de ARIJRisicotaxatie. Universiteit van Amsterdam, Programmagroep Forensische Orthopedagogiek.
Vial, A., Van der Put, C.E., Assink, M., & Stams, G.J.J.M. (2018). De doorontwikkeling van de
ARIJ-Veiligheidstaxatie: Onderzoek naar de inhoudsvaliditeit en bruikbaarheid. Universiteit
van Amsterdam, Programmagroep Forensische Orthopedagogiek.

BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden. In het profiel worden op basis van
beslisregels risicoprofielen weergegeven.
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken. Wel is
toestemming van de auteurs nodig voordat u gebruik kunt maken van de ARIJ via BergOp.
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