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Wat is LVB?

AAIDD
• Beperking in Cognitief Functioneren (IQ 70-

75)
• Beperking in Adaptief gedrag (Conceptuele, 

Sociale, en Praktische vaardigheden)
• Ontstaan voor 18e levensjaar (AAIDD, 

Schalock et al., 2010)

VOBC-LVG, Ministerie VWS:
• IQ < 70
• IQ tussen 70 en 85, mits ook problemen in 

Sociaal Adaptief Functioneren
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‘Een IQ is een getalletje dat 

het resultaat is van de 

uitkomst van die bepaalde 

test op dat bepaalde 

moment’.
Tellegen (2006)

‘Intelligence is not a 

single construct and an 

IQ score has many 

meanings.’
Frumpkin (2006)



Vrije tijd
Invulling geven

Internet

Geld
Omgaan met geld

Teruggeven 
wisselgeld

Internetbankieren
Geldbeheer

Werken
Op tijd komen
Aangaan van 
uitdagingen 

Verantwoordelijkheid 
nemen

Doorzetten

Gezondheid
Medicijngebruik
Middelengebruik
ZelfverzorgingWonen

Administratie
Reizen met OV

Hygiëne

Zelfmanagement
Doelen stellen

Informatie verzamelen
Keuzes maken
Meebeslissen

Plannen
Taken op school
Taken op werk

LVB Conceptueel 

domein

Praktisch 

domein

Sociaal 

domein

Denken
Begrip

Denktempo
Reactiesnelheid
Ontvangen van 

boodschap
Terugvertellen van 

boodschap
Snappen oorzaak-

gevolg

Problemen 
oplossen

Effectief omgaan met 
situaties

Oplossen van problemen
Assertief zijn

Rekenen
Optellen

Aftrekken
Vermenigvuldig

en
Delen

Taal
Taalbegrip
Taalgebruik

Verwoorden boodschap
Verwoorden 

gebeurtenissen
Uitdrukkingen/Spreekwo

orden
Schrijven

Lezen

Tijd
Tijdsbesef
Klokkijken
Besef van 
dagdelen

Besef van data

Geheugen
Onthouden 

gebeurtenissen
Onthouden regels

Aandacht
Selectieve aandacht
Specifiek waarnemen

Concentreren

Leren
Generaliseren

Instructies snappen
Zoeken informatie

Informatie 
toepassen

Sociale omgang
Communicatie

Vriendschappen 
onderhouden

Sociale contacten

Sociale normen
Seksualiteit

Zelfbeeld
Zelfinzicht

Zelfacceptatie
Opkomen voor eigen 

belangen
Succes verwachten

Vertrouwen
In zichzelf 
vertrouwen

Hulp accepteren

Zelfreflectie
Inzicht in eigen 

capaciteiten
Zichzelf goed 

inschatten
Veilig gedrag

Sociale cognitie
Inlevingsvermogen

Sociaal oordeelsvermogen

Emotieregulatie
Emoties definiëren

Verbaal uiten emoties

Gewetensontwikkeling
Moreel besef

Morele beslissingen nemen
Verantwoordelijkheidsgevoel

Sociale 
informatieverwerking

Situatie positief beoordelen
Bedenken gedragsalternatieven
Afwegingen maken in interacties

Impulscontrole
Uitstellen behoeftes

Zelfbeheersing



Een simpel 
beeld…

NB: 18+ 
problematiek



Model LVG-problematiek van LKC-LVG 
(Vermeulen et al., 2007)
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In de praktijk

• Grote diversiteit in problematiek!!!

• Taal- en begripszwakte, ook rekenen, geld …

• Denken situatiegebonden, concreet, hier & nu

• Laag probleemoplossend vermogen

• Behoefte aan structuur, herhaling

• Beperkte aandachtsspanne, impulsiviteit

• Verhullen, streetwise

• Behoefte erbij te horen

• Goedgelovigheid, naïviteit

• Problemen wb praktische vaardigheden
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Nader bekeken: Sociale informatie 
verwerking

interpretaties

situatie

handeling

enz. …



:

Gemiddeld IQ populatie

Gemiddeld IQ 
delinquente populatie

Gemiddeld IQ populatie 
zwaardere delinquenten
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(P.S.: witte boorden criminaliteit wordt 
doorgaans niet meegenomen in 
onderzoek naar crimineel gedrag)
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Iets 
meer 

inbraak, 
brand, 
zeden

Minder 
zware 
crimi-
naliteit
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Problemen binnen de justitiële keten

LVB heeft mogelijk gevolgen voor

• Interpretaties van gedrag LVB’ers door politie

• Begrip LVB’ers van terminologie / proces / rechten

• Positieve / negatieve antwoordtendensen

• Gebrekkig geheugen

• Omgang met advocaten, rechter, PIW’ers, 
medegedetineerden, reclassering…

• Begrip en navolging van regels

• Aanpassing aan omgeving/regime

• Diagnose

• Behandeling

• Begeleiding na ‘ontslag’, re-integratie
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In de praktijk
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Waarom is een LVB herkennen 
belangrijk?

• Aanpassen communicatie en bejegening

• Voorkomen overvraging -> stress en agressie

• Correct duiden gedrag

• Bepalen schuld, verwijtbaarheid, opzet, toereke-
ningsvatbaarheid?

• Inzetten passende 
interventies; Hoe (goed) 
kan je leren?

• Keuze voor ASR

http://www.tumblr.com/search/Dipstick
http://www.tumblr.com/search/Dipstick


Drie soorten van herkenning



Professioneel oordeel

• Leidt meestal tot onderschatting problematiek

• Ervaring / kennismaking 
met de doelgroep helpt

• Moelijker onder tijdsdruk



:
Taal, begrip en communicatie

 Niet begrijpen van ingewikkelde woorden of abstracte begrippen.

 Verkeerd gebruik van uitdrukkingen, spreekwoorden of gezegdes (letterlijk 
nemen).

 Niet begrijpen van cynisme of humor, grapjes van kinderlijk niveau.

 Opvallende fouten in het taalgebruik waaruit blijkt dat men niet precies 
begrijpt wat de woorden eigenlijk betekenen.

 Overmatig gebruik van clichés.

 Niet kunnen terug vertellen wat net is uitgelegd of dat alleen in precies 
dezelfde bewoordingen kunnen doen.

 De plank veelvuldig misslaan.

 Het duurt het wat langer dan normaal voordat men reageert op vragen.

 Steeds dezelfde vragen stellen of zichzelf steeds herhalen.

 Geen structuur in een verhaal, breedsprakigheid of juist niet.

 Verzanden in (onbelangrijke) details.

 Verwarring over data, tijden en/of chronologie.

 Inconsistente informatie over gebeurtenissen en/of het verleden.

 Moeite met oorzaak-gevolg verbanden.

Gedrag: 

 Moeite met klokkijken, lezen of schrijven. Of dit omzeilen. Eenvoudige 
rekensommen lukken niet en vermenigvuldigen en delen is vaak te moeilijk. 
Wisselgeld in winkels kan men niet volgen.

 Moeite met concentreren, moeilijk leren binnen school en daar buiten.

 Foutief hanteren van sociale omgangsregels.

 Kinderlijke belevingswereld (hobby’s, televisieprogramma’s).

 Moeite hebben om meerdere dingen tegelijk te doen.

 Weinig tot geen zelfreflectie en slecht inzicht in de consequenties van 
handelen.

 Externaliseren: schuld van wat er mis gaat buiten zichzelf leggen.

 Voorkeur voor repeterende zaken, veilige en herkenbare dagelijkse dingen.

 Afhankelijkheid van anderen, distantieloosheid, kopiëren van gedrag.

Emotioneel:

 Veel stress.

 Faalangst, negatief over zichzelf denken.

 Impulsief gedrag: eerst doen dan pas denken.

 Ongeremdheid in emoties, weinig rekening houden met mate van 
gepastheid in de situatie.

Sociaal:

 Beperkt sociaal netwerk; weinig vrienden en beperkt contact met 
leeftijdsgenoten.

 Niet onthouden of begrijpen van (impliciete) sociale regels waardoor 
ongepast gedrag.

 Foutief hanteren van sociale omgangsregels (wijze van begroeten, 
koffie aanbieden, rekening kunnen houden met anderen).

 Kopiëren van het gedrag van anderen.

 Distantieloosheid (op ongepaste momenten).
Context:

 Speciaal of praktijkgericht onderwijs gevolgd op (Z)MLK niveau. 
Soms regelmatig van school gewisseld, vervolgonderwijs niet 
afgemaakt of doublures.

 Ongunstige maatschappelijke omstandigheden.

 Afhankelijk van ondersteuning door anderen.

Tips voor herkenning (Roos, 2014)
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Diagnostiek: bijv. WAIS/WISC



Hendrien Kaal – Hogeschool Leiden

Henk Nijman - Altrecht

Xavier Moonen – UvA

Doel: Eenvoudige, voldoende accurate 
inschatting van LVB, geschikt voor 
gesloten setting, 10-15 minuten.

Welke subset
geeft beste 
voorspelling 
van IQ < 85?

Grote batterij 
met 

verschillende 
items

300+ 
respondenten: 
LVB en niet-

LVB

Screening: SCIL
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Screening: SCIL



Erkenning helpt herkenning, maar…
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Responsiviteitsbeginsel 
= 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 relevan-
te kenmerken van de 
individuele cliënt

“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”



Richtlijn Effectieve Interventies LVB
(Landelijk Kenniscentrum LVG, 2011)

• Uitgebreidere diagnostiek

• Afstemmen van de communicatie

• Concreet maken van de oefenstof

• Voorstructureren en vereenvoudigen

• Netwerk en generalisatie

• Veilige en positieve leeromgeving

• Niet alleen ‘wat werkt’ maar ook ‘wie 
werkt’
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A professionals guide to succes

• Moeite met prioriteren 

• Trager

• Kleiner werkgeheugen

• Moeite met verbale input

• Inhibitieproblemen

• Negatieve interpretatie 
sociale informatie

• Overschatten mogelijkheden

• Negatief zelfbeeld

• Moeite met zelfregulering

• Moeite met generalisatie

 Maak samen keuzes 

 Neem meer tijd

 Doe minder

 Laat meer zien

 Hele kleine stappen

 Leg uit, bespreek, geef 
aanwijzingen

 Vraag om het te laten zien

 Beloon en stimuleer

 Begrens

 Oefen heel veel en betrek 
het sociale netwerk
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• Moeite met prioriteren 
• Trager
• Kleiner werkgeheugen
• Moeite met verbale input
• Inhibitieproblemen
• Negatieve interpretatie 

sociale informatie
• Overschatten 

mogelijkheden
• Negatief zelfbeeld
• Moeite met 

zelfregulering
• Moeite met generalisatie

 Maak samen keuzes 
 Neem meer tijd
 Doe minder
 Laat meer zien
 Hele kleine stappen
 Leg uit, bespreek, 

geef aanwijzingen
 Vraag om het te 

laten zien
 Beloon en stimuleer
 Begrens
 Oefen heel veel en 

betrek het sociale 
netwerk

SIGNALEREN

HOE DAN??
 Sensitiviteit
 Oppassen voor 

vooronderstellingen
 Inlevingsvermogen
 Onderscheid kunnen maken tussen 

niet willen/niet kunnen
 ….
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kaal.h@hsleiden.nl
http://www.hsleiden.nl/licht-verstandelijke-beperking-en-jeugdcriminaliteit
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