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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). 
 

 

 

  

http://www.expertisecentrumfortho.nl/
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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  
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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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