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Het signaleringsinstrument 11VB brengt het risico op (potentieel) slachtofferschap bij meisjes en jongens met een 

licht verstandelijke beperking (LVB) in kaart. Door dit risico vroegtijdig te signaleren kunnen passende interventies 

en hulpverlening worden geboden. 

 

De 11VB is bedoeld voor mensen die werken met jongeren met een LVB tussen 12 en 18 jaar. Er is een versie voor 

meisjes en een versie voor jongens beschikbaar. 

 

Om het signaleringsinstrument juist te kunnen inzetten wordt een e-learning aangeboden via www.11vb.nl.  

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De 11VB bestaat uit 93 (meisjes) of 118 (jongens) signalen. Een behandelaar scoort op 11 
risicogebieden en 3 beschermende gebieden of de bijbehorende signalen aanwezig zijn ja of 
nee.  
 

Afnameduur  
Ongeveer 10 minuten 
 

Informanten  

Leraren in het Voortgezet Speciaal Onderwijs, leerplichtambtenaren en andere professionals 
die werken met LVB-jongeren.  

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Per gebied wordt gekeken of op dat gebied één of meerdere signalen door de invuller zijn 
waargenomen. Afhankelijk van het aantal gebieden waarop risico’s zijn waargenomen, 
gecorrigeerd voor het aantal beschermende gebieden waarbij signalen aanwezig zijn, wordt 
een eindscore gegeven. De score wordt ingedeeld in één van drie risicoprofielen: 1 
(Geen/nauwelijks risico), 2 (Risico) of 3 (Verhoogd risico). 
 

Aandachtsgebieden 
1.  Social media 
2.  Culturele signalen 
3.  Multiproblematiek 
4.  Bewegingsvrijheid 
5.  Andere contacten 
6.  Veranderingen op school 
7.  Wegloopgedrag 
8.  Gedragsverandering 
9.  Seks en relaties 

10.  Gezondheidsklachten en verslavingssignalen 
11.  Overige (financiële) signalen 

 
Beschermende factoren 
1.  Beschermende factoren LVB 
2.  Beschermende factoren ouder 
3.  Beschermende factoren omgeving 
 

 

  

http://www.11vb.nl/
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Psychometrische gegevens  
 

 

De 11VB is (nog) niet beoordeeld door de Cotan. Wel is de signaleringslijst tot stand gekomen 
door uitgebreid onderzoek. 
 
Bij de ontwikkeling van de 11VB is gekeken naar: 

- de signalenlijst van de Nationale Politie voor de prostitutiecontrole en vroegsignalering 
slachtoffers loverboys,  

- de Aanwijzing Aanpak Mensenhandel Justitie & Veiligheid,  

- de richtlijn van het College van procureurs-generaal voor de Opsporing en Vervolging 
van Mensenhandel,  

- het handboek ‘Verkocht’ van Prostitutie Maatschappelijk Werk,  

- de signalenlijst Jeugdprostitutie van de gemeente Eindhoven, 

- het meest actuele rapport van het Expertisecentrum Mensenhandel over slachtoffers 
met een LVB (april 2018), 

- de producten en het actieplan van de commissie Azough en het stappenplan van 
CoMensha  

- 24 strafzaken tegen mensenhandelaars werden geanalyseerd om vanuit de daderkant 
aanvullende signalen op te diepen. 

 
De 11VB-vragenlijst is vervolgens getoetst aan bestaande onderzoeksliteratuur door studenten 
van Fontys. Daarna is de lijst aangevuld op basis van ervaringen van ervaringsdeskundigen en 
200 professionals. Een wetenschappelijke klankbordgroep bestaande uit dr. Dilana Schaafsma 
(Fontys Hogeschool Pedagogiek), Prof. dr. Therese van Amelsvoort (Universiteit Maastricht) en 
dr. Karin Nijhof (Pluryn/Radboud Universiteit Nijmegen) heeft de opzet verder verfijnd.   

 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De 11VB is ontwikkeld door een projectgroep. De copyrights liggen bij Koraal. Voor meer 
informatie, zie www.11vb.nl.  

 

 

 

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 gebruiken. Het wordt sterk 

aangeraden eerst de e-learning te volgen; neem contact op m.b.t. de specifieke afspraken 

omtrent het gebruik van deze vragenlijsten.  

 

http://www.11vb.nl/
https://www.bergop.info/licenties/
https://11vb.nl/3/e-learning-

