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Wat is LVB?

AAIDD, Schalock et al., 2010
• BeDerking in Cognitief Functioneren (IQ 7O

75)
• Beperking in Adaptief gedrag (Conceptuele,

Sociale, en Praktische vaardigheden)
• Treden op voor ise levensjaar

VOBC-LVG, Ministerie VWS:
•IQ<70

_

• IQ t1ussen 70 en $5, m1its ook problemen in
Sociaal Adaptief Functioneren
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2. Inzicht in kenmerken en problemen van populatie

“Men kan er voor kiezen om kenmerken in kaart te
brengen die weliswaar geen voorspellers zijn
van crimineel gedrag, maar die wel relevant zijn
voor de dienstverlening” (Andrews & Bonta 2010)

Responsiviteitsbegïnsel
Een van de voorwaarden voor een effectieve
aanpak van crimineel gedrag
Vereist dat de stijl en modus van de dienst
verlening wordt aangepast aan de context en
de relevante kenmerken van de individuele

__ __

cliënt

___

1

Expertisecentrum
Wilhani Schrlkkcr



1.. ‘.
Experti



1 Expertisecentrum
Wilham Schrkker



wtidx.



Expertlsecentrum
William Schrikker



hogeschool
Lin :

cl—

UNIvE1sITEIT VAN AMSTF



Expertisecentrum
Williani Schrfkket

ogesc hoo[

1 SCIL
KJa:

Henk Nrfln

X1 M4O.11

$creener voor intelligentie en
licht verstandelijke beperking
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Resultaten

• SCIL: 14 items

• 87% van mensen met een
LVB correct voorspeld
• $3% van mensen zonder LVB
correct voorspeld

• 93% van mensen had
dezelfde uitkomst bij hertest

• Op dit moment bezig met
jeugdversie
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“Een dergelijk belangrijk
naslagwerk, waarin alle kennis
over dit onderwerp bijeen is
gebracht, was er nog nïët [..J Ik
hoop (.] dat alle professionals in
de strafrechtketen die met licht
verstandelijk beperkten te maken
krijgen, dit boek gaan gebruiken!
Ook de verschillende opleidingen
voor professionals in de
strafrechtketen kunnen met dit
boek heel goed hun voordeel doen.
Ik zie “Beperkt in de keten” dan
ook als een belangrijk nieuw en
stimulerend hulpmiddel, op weg
naar een gespecialiseerde keten
voor de groep licht verstandelijk
beperkten.”
Ivo Opstelten, Minister van
Veiligheid en Justitie


