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Menukaart

Erkende gedragsinterventie als leerstraf
Naam

Inhoud

Frequentie

Uren

So-Cool Regulier*

Cognitieve sociale vaardigheidstraining voor LVB-jongeren

17 bijeenkomsten (waarvan 4 met ouders)

40

So-Cool Verlengd*

Cognitieve sociale vaardigheidstraining voor LVB-jongeren

23 bijeenkomsten (waarvan 4 met ouders)

50

TACt Regulier

Agressieregulatietraining

27 bijeenkomsten / 1 ouder-kindbijeenkomst

35

TACt Plus

Agressieregulatietraining voor LVB-jongeren

19 bijeenkomsten / 1 ouderbijeenkomst / 1 ouder-kindbijeenkomst

35

Tools4U Regulier

Cognitieve sociale vaardigheidstraining

8 bijeenkomsten

20

Tools4U Regulier Plus

Cognitieve sociale vaardigheidstraining

8 bijeenkomsten / 2 ouderbijeenkomsten / 2 ouder-kindbijeenkomsten

25

Tools4U Verlengd

Cognitieve sociale vaardigheidstraining

12 bijeenkomsten

30

Tools4U Verlengd Plus

Cognitieve sociale vaardigheidstraining

12 bijeenkomsten / 2 ouderbijeenkomsten / 2 ouder-kindbijeenkomsten

35

Tools4U seksueel
grensoverschrijdend
gedrag

Cognitieve sociale vaardigheidstraining

12 bijeenkomsten / 2 ouderbijeenkomsten / 2 ouder-kindbijeenkomsten

35

Tools4U risicovol
middelengebruik

Cognitieve sociale vaardigheidstraining

12 bijeenkomsten / 2 ouderbijeenkomsten / 2 ouder-kindbijeenkomsten

35

Tools4U online delicten

Cognitieve sociale vaardigheidstraining

8 of 12 bijeenkomsten / 2 ouderbijeenkomsten / 2 ouder-kindbijeenkomsten

25 of 35

* Het nazorgtraject is hierin niet meegenomen: 1 Boostersessie en 6 follow-up contacten



So-Cool

Criminogene factoren
> Tekorten in de sociale probleemoplossingsvaardigheden
> Zwakke kernovertuiging zelfvertrouwen

> Ernstige agressieproblematiek (dit blijkt uit een hoge score op het
domein Agressie);

> Er is geen opvoeder of andere volwassene die de jongere kan
stimuleren deel te nemen;

Cool is een kortdurende,
individuele interventie met
als doel het vergroten van
sociale vaardigheden, sociale
probleemoplossing en het
zelfvertrouwen van jongeren
om daarmee de kans op
recidive te verminderen.

Indicaties
> Algemeen Recidiverisico (ARR) en/of Dynamisch Risicoprofiel (DRP) is
‘midden’

> IQ tussen de 50 en 85
> Tekorten in de sociale probleemoplossingsvaardigheden
Contra indicaties
> Jongere voldoet niet aan indicaties
> Jongeren waarbij de situatie maakt dat zij niet kunnen profiteren van
de training door het problematisch functioneren op teveel gebieden;

> Deelname is niet mogelijk omdat de jongere geen vaste woon- of
verblijfplaats heeft;

> Jongere heeft onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal;
> Deelname is niet zinvol omdat de jongere dezelfde of een andere
intensievere training al eerder gevolgd heeft;

> De jongere is niet bereid tot deelname;
> J-SOAP score (Juvenile Sex Offender Assessment Protocol) midden of
hoog;

> Jongeren met een zedendelict waarbij sprake is van eerder seksueel
grensoverschrijdend gedrag (m.u.v. sexting).

> Ernstige psychiatrische gedragsstoornissen die één-op-één-contact

Doel: So-Cool heeft als hoofddoel het
verminderen van de kans op recidive
bij delinquente jongeren met een licht

met een trainer onmogelijk maken en/of het leren in de weg staat;

> Ernstige verslavingsproblematiek die één-op-één-contact met een
trainer onmogelijk maakt en/of het leren in de weg staat (dit blijkt uit
een hoge score op het domein Alcohol- en drugsgebruik en gokken);

1 Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen.

verstandelijke beperking.
Subdoelen:
1. Verbetering van de sociale
probleemoplossing
2. Verbetering van de sociale
vaardigheden
3. Toename van zelfvertrouwen
4. Vergroting van sociale steun

Duur en varianten (inclusief huiswerk)
Regulier:
> 40 uren
> Totaal 17 bijeenkomsten:
− 4 startbijeenkomsten
− 1 planbijeenkomst
− 9 keer trainen (incl. 3 keer
praktijkbijeenkomsten)

− 1 tussenevaluatie
− 2 afrondingsbijeenkomsten

Verlengd:
> 50 uren
> Totaal 23 bijeenkomsten:
− 4 startbijeenkomsten
− 1 planbijeenkomst
− 15 keer trainen (incl. 4 keer
praktijkbijeenkomsten)

− 1 tussenevaluatie
− 2 afrondingsbijeenkomsten

Wie betrokken?
> Jongere
> Trainer
> Ouder(s)/verzorger(s)
> Buddy(s)
> Coördinator Taakstraffen
> Eventuele hulpverlening
> Eventueel jeugdreclassering



TACt
TACt is een individuele training
voor jongeren, die in het
kader van het jeugdstrafrecht
een leerstraf opgelegd
hebben gekregen, gericht
op het aanleren van sociale
en cognitieve vaardigheden
(boosheidscontrole),
in verband met
agressieproblemen.

Criminogene factoren
> Tekorten in boosheidscontrole (impulscontrole)
> Tekorten in sociale vaardigheden
> Antisociale attitude en denkfouten

Extra indicaties m.b.t. IQ
> IQ 50-85: TACt Plus
> IQ > 85: TACt Regulier

Indicaties
> Midden of hoog algemeen recidiverisico
> Een of meerdere delicten met geweld en/of wapengebruik en/of

de weg staat

> Er is sprake van een ernstige vorm van psychopathologie die het

meldingen van gewelddadig gedrag

>
>
>
>
>
>

Contra-indicaties
> Jongere voldoet niet aan indicaties
> Jongere heeft problematiek die een-op-een contact met de trainer in

Gebrekkige boosheidscontrole in relatie tot recidiverisico

recidiverisico sterk verhoogt

> Jongere is sterk afhankelijk van alcohol en/of drugs
> Het ontbreken van structuur in de vorm van een vaste woon- of

Vaardigheidstekorten
Antisociale attitude en gedrag
Agressief gedrag

verblijfplaats en dagbesteding

Jongere op wie het jeugdstrafrecht van toepassing is

> Het ontbreken van een opvoeder of andere, invloedrijke volwassene

Jongere is bereid tot deelname

die de jongere kan stimuleren tijdens het volgen van de training

> Jongere heeft onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
> Jongere heeft eerder een TACt opgelegd gekregen en gevolgd

Doel: Het aanleren van sociale en
cognitieve vaardigheden ten behoeve
van boosheidscontrole aan jongens
en meisjes met agressieproblemen

Duur en varianten (inclusief huiswerk)

en die een of meerdere (gewelds)

TACt Regulier:
> 35 uur
> 27 bijeenkomsten (24 bijeenkomsten +

delicten gepleegd hebben, om de
kans op recidive te verminderen.

intake, tussenevaluatie en eindevaluatie) +

> 1 ouder-kindbijeenkomst
TACt Plus (LVB):
> 35 uur
> 19 bijeenkomsten (16 bijeenkomsten +
intake, tussenevaluatie en eindevaluatie) +

> 1 ouder-kindbijeenkomst +
> 1 ouderbijeenkomst

Aanvulling bij TACt Plus:
Contactpersoon in de thuissituatie
en school/werksituatie

Wie betrokken?
> Jongere
> Trainer
> Opvoeder of andere invloedrijke volwassene
> Coördinator taakstraffen
> Eventuele hulpverlening



Tools4U
Tools4U is een individuele
sociale vaardigheidstraining
voor jongeren, die in het kader
van het jeugdstrafrecht een
leerstraf opgelegd hebben
gekregen, gericht op het
aanleren van sociale en
cognitieve vaardigheden.
Doel
Jongeren: Het aanleren van sociale en
cognitieve vaardigheden aan jongens

Criminogene factoren
> Vaardigheidstekorten
> Problematisch functioneren op school
> Niet adequate vrijetijdsbesteding
> Invloed van problematisch functionerende leeftijdsgenoten
> Problemen in contact met ouder(s)/verzorger(s)

> Jongere is sterk afhankelijk van alcohol en/of drugs
> Het ontbreken van een opvoeder of andere, invloedrijke volwassene

Indicaties
> Midden of hoog recidiverisico
> IQ ≥ 85
> Jongere heeft vaardigheidstekorten waardoor het aannemelijk is dat

of een gelijksoortige training gericht op cognitieve sociale vaardigheden
heeft gevolgd (nader vast te stellen in multidisciplinair overleg).
> Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag: Er zijn signalen van een
verstoorde seksuele ontwikkeling

die de jongere kan stimuleren tijdens het volgen van de training

> Het ontbreken van structuur in de vorm van een vaste woon- of
verblijfplaats en dagbesteding

> Jongere heeft onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
> Deelname is niet zinvol omdat de jongere eerder Tools4U, een intensievere

hij of zij wederom met justitie in aanraking komt

> Jongere op wie het jeugdstrafrecht van toepassing is
> Jongere is bereid tot deelname
> Als jongere 15 jaar of jonger is, is de Plusvariant altijd geïndiceerd
Contra-indicaties
> Jongere voldoet niet aan indicaties
> Jongere heeft problematiek die een-op-een contact met de trainer in

Wie betrokken?
> Jongere
> Trainer
> Opvoeder of andere
invloedrijke volwassene

> Coördinator Taakstraffen
> Eventuele hulpverlening

de weg staat

> Er is sprake van een ernstige vorm van psychopathologie die het
recidiverisico sterk verhoogt

Schoolverzuim:
Deze gedragsinterventie kan worden ingezet in schoolverzuimzaken.

en meisjes die een of meerdere
delicten gepleegd hebben, om de
kans op recidive te verminderen.
Ouder(s): De monitorings- en/of
probleemoplossings-vaardigheden
van ouders versterken die de kans
op recidive van hun zoon of dochter
verminderen.

Duur en varianten (inclusief huiswerk)
Regulier:
> 20 uren
> 8 bijeenkomsten
Regulier Plus:
> 25 uren
> 8 bijeenkomsten +
> 2 ouderbijeenkomsten+
> 2 ouder-kindbijeenkomsten
Verlengd:
> 30 uren
> 12 bijeenkomsten

Verlengd Plus:
> 35 uren
> 12 bijeenkomsten +
> 2 ouderbijeenkomsten+
> 2 ouder-kindbijeenkomsten
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
> 35 uren
> 12 bijeenkomsten +
> 2 ouderbijeenkomsten+
> 2 ouder-kindbijeenkomsten

Risicovol middelengebruik
> 35 uren
> 12 bijeenkomsten +
> 2 ouderbijeenkomsten+
> 2 ouder-kindbijeenkomsten
Online delicten
> 25 uren of 35 uren
> 8 bijeenkomsten of
12 bijeenkomsten +

> 2 ouderbijeenkomsten+
> 2 ouder-kindbijeenkomsten

