
© April 2017, juni 2018 Praktikon 
PDF gedownload van www.bergop.info 

RiS 2.0: Risicotaxatie-instrument Seksueel 

grensoverschrijdend gedrag (RiS) – versie 2.0  
©  2016, Nederlands Jeugdinstituut 
 

Het Risico-taxatie-instrument Seksueel grensoverschrijdend gedrag (de RiS 2.0) aangevuld met signalen voor 

loverboy-problematiek is een hulpmiddel om het risico in te schatten van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij 

jeugdigen. Het gaat om zowel het risico dat een jeugdige slachtoffer wordt van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag als het risico dat een jeugdige dit gedrag gaat vertonen ten opzichte van andere jeugdigen of volwassenen. 

 

U kunt het instrument gebruiken om de risico’s in te schatten bij jeugdigen die in een pleeggezin of residentiële 

zorg verblijven of bij jeugdigen nog thuis wonen en bijvoorbeeld onder toezicht staan en ambulante zorg 

ontvangen.  

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De vragenlijst bestaat uit 50 hoofdvragen met bijbehorende subvragen. Een voorbeeldvraag 
is: “Eerder seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt?”. Deze vraag kan beantwoord 
worden met 1 (Ja), 2 (Nee), 3 (Vermoeden), 4 (Weet niet). Wanneer de hoofdvragen met 
‘Ja’, ‘Vermoeden’ of ‘Weet niet’ beantwoord worden, worden de bijbehorende subvragen 
ingevuld. Als de hoofdvragen met ‘Nee’ beantwoord worden, kunnen de bijbehorende 
subvragen overgeslagen worden. 
  

Afnameduur  
15-20 minuten  
 

Informanten  

Behandelaren 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De RiS 2.0 bestaat uit twee onderdelen: 
1. Seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaken 
2. Seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen 

 
In BergOp worden geen scores berekend. Met het RiS worden signalen en risico- en 
beschermende factoren in kaart gebracht. Met behulp hiervan kan de professional conclusies 
trekken met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. De beoordeling van de 
professional wordt gevormd door de zorgen, problemen en sterke kanten in de situatie tegen 
elkaar af te wegen. Het RiS 2.0 dient hierbij als ondersteuning en geen vervanging van het 
professionele inzicht in de situatie. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De RiS 2.0 is niet beoordeeld door de Cotan. Wel toont onderzoek aan dat het instrument 
goed tot matig betrouwbaar is. 
Het instrument Risicotaxatie seksueel grensoverschrijdend gedrag is op 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid getoetst door 43 jeugdzorgwerkers, die vijf 
casusvignetten (fictieve dossiers) hebben beoordeeld (Bartelink, Eijgenraam, Kooijman, 
Daru, & van Gastel, 2014). 
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Literatuur en verkrijgbaarheid 

 

 

De RiS 2.0 wordt uitgegeven door het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg NL. 
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden. 
 
 Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken 
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