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De Cognitieve Vaardigheden Plus (CoVa+) is een cognitief gedragstherapeutische 
training voor justitiabelen bij wie sprake is van cognitieve tekorten (totale IQ-score 
tussen 65 en 90). De training is bedoeld voor justitiabelen met een gemiddeld tot 
hoog recidiverisico. In 2009 is de CoVa+ erkend door de Erkenningscommissie 
Gedragsinterventies Justitie, hetgeen inhoudt dat een gedragsinterventie die in het 
kader van een strafrechtelijke voorwaarde, straf of maatregel wordt aangeboden op 
termijn bewezen effectief moet zijn. 
Om de erkende status te behouden, dient de CoVa+ op effecten geëvalueerd te wor-
den. Daartoe dient in een procesevaluatie eerst te worden vastgesteld of de inter-
ventie wordt uitgevoerd conform de gestelde richtlijnen en werkwijzen. Ook het se-
lecteren van de juiste doelgroep, de motivatie van de doelgroep om de interventie af 
te ronden en de begrijpelijkheid van de interventie voor deelnemers zijn hierin aan-
dachtspunten. Planmatig en flexibel vormt de weergave van deze procesevaluatie.

Onderzoeksmethoden

In het onderzoek zijn diverse onderzoeksactiviteiten uitgevoerd, waaronder een li-
teratuur- en documentverkenning, een analyse van de CoVa+-deelnemers in 2010, 
een enquête onder CoVa+-trainers en interviews met enkele trainers, alle zes inter-
ventiecoaches en de programmamanager. Daarnaast zijn vijftig digitaal opgenomen 
bijeenkomsten geanalyseerd. Dit is gebeurd op kwantitatieve onderdelen (onder 
andere het al dan niet behandelen van hoofd- en subonderdelen en de tijdsduur 
daarvan) en op kwalitatieve onderdelen (onder andere de persoonlijkheid en res-
ponsiviteit van de trainer en het gebruik van motivational interviewing). 

Belangrijkste resultaten

Het aantal CoVa+• -trainingen dat sinds 2009 gegeven is, vertoont een stijgende 
lijn van 14 naar 24 in 2010 tot waarschijnlijk 40 in 2011. Deze stijging geldt zowel 
voor intramurale als extramurale trainingen, die respectievelijk stijgen van 11 en 
3 in 2009 tot 16 en 24 in 2011. Ook het aantal deelnemers neemt toe van 82 in 
2009 via 157 in 2010 tot (een schatting van) 250 deelnemers in 2011. Of het aan-
tal deelnemers voldoende is voor een effectevaluatie, zal te zijner tijd bepaald 
moeten worden. 
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De Cognitieve Vaardigheden Plus (CoVa+) is een cognitief gedragsthera- 
peutische training voor justitiabelen bij wie sprake is van cognitieve te-
korten (totale IQ-score tussen 65 en 90). De training is bedoeld voor justi-
tiabelen met een gemiddeld tot hoog recidiverisico. De CoVa+ is in 2008 
ontwikkeld en in januari 2009 door de Erkenningscommissie Gedragsinter-
venties Justitie erkend. Gedragsinterventies die in het kader van een straf-
rechtelijke voorwaarde, straf of maatregel worden aangeboden, moeten 
op termijn bewezen effectief zijn. Dat wil zeggen dat deze interventies aan-
toonbaar bijdragen aan het terugdringen van recidive van de deelnemers. 
Dit moet in een effectevaluatie worden aangetoond.

Alvorens een dergelijke effectevaluatie uit te voeren, is het van belang om 
een aantal zaken in een procesevaluatie te onderzoeken. Het gaat dan om 
het selecteren van de juiste doelgroep, de motivatie van de doelgroep om 
de interventie af te ronden en de begrijpelijkheid van de interventie voor de 
deelnemers. Daarnaast spelen aspecten zoals deskundigheid van de trainers 
en programma-integriteit een rol en moet worden gekeken naar de knelpun-
ten in de uitvoering. 

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecen-
trum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voerde Bureau 
Beke de procesevaluatie van de CoVa+ uit. In ‘Planmatig en flexibel’ wordt 
verslag gedaan van deze procesevaluatie. Daarmee is deze procesevaluatie 
te beschouwen als blauwdruk voor het eventueel starten van de effect- 
evaluatie.
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Bij het selecteren van deelnemers komen enkele aandachtspunten naar voren • 
die invloed kunnen hebben op de samenstelling van de uiteindelijke deelnemers-
groep. Zo zijn de inclusie- en exclusiecriteria in 2010 aangepast en valt niet uit te 
sluiten dat dit in de toekomst weer zal gebeuren.
Een tekort aan en/of afnemende motivatie is een reden voor veel uitval vooraf en • 
gaandeweg de training. Van de 58 deelnemers die tijdens de training uitvallen, 
valt driekwart uit door motivatiegebrek of te veel verzuim.
De trainers en interventiecoaches staan positief tegenover de training. Wel vin-• 
den ze dat sommige onderdelen juist voor de deelnemers met een lage totale 
IQ-score te abstract en daardoor soms te moeilijk zijn.
De beeldanalyse van de 50 CoVa+-bijeenkomsten wijst uit dat het overgrote deel • 
van de bijeenkomsten via de in de programmahandleiding vermelde volgorde 
plaatsvindt. Ook worden nauwelijks onderdelen uit het programma omgewis-
seld.
Een deel van de trainers neemt de vrijheid om af te wijken van het programma, • 
vooral als het gaat om het toelichten door middel van eigen voorbeelden. Dit 
wordt voornamelijk gedaan omdat de in de programmahandleiding vermelde 
voorbeelden volgens de trainers niet altijd aansluiten bij de belevingswereld van 
de deelnemers.
Uit de beeldanalyse van de 50 bijeenkomsten blijkt dat ongeveer twee derde van • 
de trainers slecht scoort op het onderdeel ‘de trainer heeft aandacht voor het 
huiswerk’.
Op basis van de onderzoeksresultaten achten we een effectevaluatie mogelijk. • 
Het is daarbij wel van belang invulling te geven aan voormelde onderzoeksresul-
taten voor een voldoende uitvoering van een effectevaluatie.
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