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INSTRUMENT SAVRY 

Het instrument  

 

De Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) is een risicotaxatie-

instrument dat speciaal ontwikkeld is om het geweldsrisico bij adolescenten van 12 tot 

18 jaar te kunnen bepalen. De SAVRY werkt volgens het gestructureerd klinisch 

oordeel.                        

 

De SAVRY kan ingezet worden in de jeugdforensische praktijk. Het instrument bevat 

dynamische factoren en kan daardoor ook gebruikt worden bij interventie- en 

behandelplanning en het bewaken van voortdurende vooruitgang. Dit kan het 

formuleren van klinische behandelingsplannen, voorwaarden van toezicht in de 

maatschappij, of planning van vrijlating/ontslag omvatten.     

 

De lijst is samengesteld uit 24 items in drie risicodomeinen, namelijk: 

1. Historische risicofactoren 

- Eerder gewelddadig gedrag 

- Eerder niet-gewelddadig gedrag 

- Jonge leeftijd bij eerste uiting gewelddadig gedrag 

- Zich onttrokken hebben aan toezicht / interventie 

- Eerdere zelfbeschadiging of suïcidepoging (afgelopen 12 maanden) 

- Getuige zijn geweest van geweld in het gezin 

- Geschiedenis van mishandeling als kind 

- Criminaliteit van de ouders/ verzorgers 

- Vroege verstoring in gezinssituatie  

- Geringe schoolprestaties 

2. Sociale/contextuele risicofactoren 

- Omgang met delinquente leeftijdsgenoten 

- Afwijzing door leeftijdsgenoten 

- Ervaren stress en geringe copingvaardigheid 

- Geringe opvoedingsvaardigheden van de ouders 

- Gebrek aan steun van andere volwassenen 

- Achterstandsbuurt 

3. Individuele risicofactoren  

- Negatieve opvattingen  

- Riskant gedrag / impulsiviteit  

- Problemen met middelengebruik  

- Problemen met hanteren van boosheid  

- Gebrek aan empathie / berouw  

- Aandachtstekort / hyperactiviteit  

- Onvoldoende medewerking aan interventies  

- Weinig interesse in / binding met school of werk 

 

Items worden gescoord op een driepuntsschaal (laag/matig/hoog).  
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In aanvulling op de risicofactoren heeft de lijst ook 6 Protectieve Factor items die 

gescoord worden als ‘aanwezig’ of ‘afwezig’. De zes protectieve factoren die worden 

gemeten met de SAVRY zijn:    

1. Prosociale betrokkenheid    

2. Ondersteuning door een ander    

3. Duidelijk hechte band met ten minste één prosociale volwassene    

4. Duidelijk positieve houding tegenover interventie en gezag    

5. Duidelijk positieve gerichtheid op school    

6. Veerkrachtige persoonlijkheid 

 

Met de SAVRY wordt voor elke jongere een risico-inschatting gemaakt op 

basis van kritische risico- en protectieve factoren.  

 

N.B. De SAVRY is niet bij voorbaat volledig in het bepalen van alle mogelijke risico- en 

protectieve factoren van geweld in een individueel geval. Er is ruimte voor toevoeging 

van casusspecifieke (risico- en protectieve) factoren.                                                                                                          
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TRAINING SAVRY 

Doelstellingen van de training 

 

Na het volgen van de eendaagse training ‘Risicotaxatie en risicohantering met behulp 

van de SAVRY’ zijn deelnemers in staat om de SAVRY op zorgvuldige wijze te scoren 

en zijn zij bekend met de recente literatuur over (het inschatten van) risicofactoren 

voor gewelddadig gedrag onder adolescenten. 

 

 

Inhoud van de training 

 

De SAVRY-training is zoveel mogelijk praktisch van aard. Dit houdt in dat deelnemers 

veel oefenen met het scoren van de SAVRY aan de hand van casussen.  

 

Het globale programma van de training ziet er als volgt uit: 

 

Ochtend  

(09.00 – 12.30 uur) 

- Welkom en kennismaking 

 

- Presentatie risicotaxatie 

De theoretische en praktische achtergronden van  risicotaxatie 

en risicohantering in het algemeen en van de SAVRY  in het 

bijzonder worden toegelicht. 

 

- Risicotaxatie en risicohantering casus 1: Erik                                                  

Voorafgaand aan de training wordt deze casus aan de 

deelnemers toegezonden met de vraag deze zelfstandig te 

coderen en terug te sturen naar de trainer. De casus wordt 

uitvoerig besproken. 

 

Lunch 

(12.30 – 13.00 uur) 

 

Middag 

(13.00 – 16.30 uur) 

- Risicotaxatie en risicohantering casus 2: Tarik                                                  

Deze casus wordt tijdens de trainingsdag door de deelnemers  

gecodeerd. De casus wordt uitvoerig nabesproken. 

 

- Ruimte voor vragen en evaluatie 

 

- Afsluiting 

 

 
De totale trainingstijd bedraagt 6,5 uur. 
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Trainingsmaterialen  

 

Ter voorbereiding op de training ontvangen de deelnemers een aantal documenten: 

1. Inleiding SAVRY (18 pagina’s) 

2. Literatuur 1: Vivienne de Vogel, Michiel de Vries Robbé, Eva de Spa & Edwin 

Wever (2013) - “Risicotaxatie van geweld in de forensische psychiatrie” (13 

pagina’s) 

3. Literatuur 2: Nils Duits (2007) – “Vakmanschap is meesterschap. Risico's van 

classificatie, risicotaxatie en registratie van delinquente jongeren” (13 

pagina’s) 

4. Oefencasus Erik 

5. Excelsheet SAVRY-score  

 

Deelnemers bereiden zich voor door document 1 t/m 3 te lezen, de oefencasus te 

maken en de casus te coderen in het Excel-document 'SAVRY scoresheet'. Op het 

eerste tabblad daarvan kunnen deelnemers de score voor het item (laag/matig/hoog) 

en de kritische items aangeven. 

De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer 4 uur.  

 

In aanvulling hierop ontvangen de deelnemers tijdens de training de volgende boeken: 

1.  Henny Lodewijks e.a. (2008). SAVRY Handleiding voor de gestructureerde 

risicotaxatie van gewelddadig gedrag bij jongeren. Zutphen: Rentray.  

2.  Henny Lodewijks & Lieke van Domburgh (red.) (2012). Instrumenten voor 

risicotaxatie. Kinderen en jeugdigen. Amsterdam: Pearson Benelux B.V.. 
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TOELATING EN KWALIFICATIE 

Toelatingseisen 

 

De eendaagse training ‘Risicotaxatie en risicohantering met behulp van de SAVRY’ is 

toegankelijk voor professionals met een afgeronde academische opleiding in één van 

de gedragswetenschappen (psychologie, (ortho)pedagogiek en psychiatrie). 

 

 

Te behalen kwalificatie en voorwaarden waaronder  

 

Na succesvolle afronding van de training ontvangt de deelnemer de SAVRY-licentie.  

 

 

Stichting 180 heeft de opleiding ter accreditatie voorgelegd aan het 

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-

Generalist (OG) (ID-nummer 404980) en deze is geaccrediteerd met het volgende 

aantal punten: 

 

Categorie       Accreditatiepunten 

K&J/OG herregistratie    7,0 

K&J opleiding-diagnostiek  7,0 

 

 

Tot slot  

 

Nadere informatie over de inhoud van de training is te verkrijgen bij Anna Hulsebosch, 

(annahulsebosch@180.nl of 06–23623896). 

 

Informatie over de eerstvolgende training en inschrijving is te verkrijgen bij het 

bedrijfsbureau van Stichting 180 (info@180.nl of 088-8800300). 
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