ERBIJ: Een Risico en Behoeftetaxatie Instrument
Jongvolwassenen
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De ERBIJ is gebaseerd op de RISc (Recidieve Inschattings Schalen). De belangrijkste verschillen tussen de ERBIJ en
de RISc zijn:
• De ERBIJ bevat een aparte module voor risico en behoeftetaxatie en maakt een aparte inschatting van het
Algemene Risico op Recidive (ARR) en het Dynamisch Risico Profiel (DRP), waarmee de mate van
veranderbaarheid van het risico wordt weergegeven;
• De wegingen/cut-off scores van de ERBIJ zijn geoptimaliseerd voor de leeftijdsgroep 16-23 jarigen;
• De schalen van het behoeftetaxatie onderdeel van de ERBIJ bevatten alleen dynamische risicofactoren;
• De Schaal emotioneel welzijn is uit het instrument gehaald omdat de items een relatief lage samenhang
hebben met recidive;
• Een aantal onderdelen zijn weggelaten uit de RISc zoals de verdiepingsdiagnostiek en het plan van aanpak.
De ERBIJ meet (a) algemene risico op delicten bij jongvolwassenen en (b) de mate van veranderbaarheid van het
risico op delicten. De vragenlijst wordt ingevuld door behandelaren/hulpverleners. De kans op recidive wordt in
kaart gebracht.

De vragenlijst
Vragen
De ERBIJ bevat 44 vragen. Een voorbeeldvraag is: “Aantal eerdere veroordelingen vanaf 18
jaar (exclusief huidige veroordeling)”. Elke vraag kan beantwoord worden met 0, 1 of 2. Per
vraag staat toegelicht wanneer welke score gegeven moet worden.
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20-30 minuten
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Delictsgeschiedenis
Huisvesting en wonen
Opleiding, werk en leren
Inkomen en omgaan met geld
Relaties met partner, gezin en familie
Vrienden en kennissenkring
Druggebruik
Alcoholgebruik
Denkpatronen, gedrag en vaardigheden
Houding

De vragen uit het eerste domein (delictsgeschiedenis) zijn statisch en behoren tot het
Algemeen Risico Profiel (ARP). De scores op de schalen 2 t/m 10 vormen samen het
Dynamisch Risico Profiel (DRP).
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Psychometrische gegevens
Er zijn nog geen psychometrische gegevens beschikbaar van de ERBIJ. Van de RISc (de basis
van de ERBIJ) zijn de psychometrische kenmerken wel onderzocht en deze zijn goed.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De ERBIJ is ontwikkeld op de UvA door Claudia van de Put in samenwerking met onder andere
Carolien Konijn, Mechteld Bontes en Kerim Duman van Spirit in opdracht van de Dienst
Openbare Orde en Veiligheid Amsterdam en Spirit Jeugd en Opvoedhulp. De ontwikkeling van
de ERBIJ is beschreven in een wetenschappelijke verantwoording.

BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
 Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
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