
Gezond leven? Check het even! 
Het proces

1-10-2021



www.vwvj.be

http://www.vwvj.be/


Timing

o oktober ‘21: afwerken connectie tussen LARS en ‘Gezond leven? Check het even!’-app

o november ‘21: functionaliteiten proefdraaien in enkele klassen

o december ‘21: examens 3SO

o start voor alle CLB’s 01/01/2022







Informeren
Informeren van

- leerlingen en ouders: flyer
- scholen: informatiebrief
- CLB-team: ppt

www.vwvj.be

• Informeer de school ook mondeling;
• Ook leraren dienen geïnformeerd te worden.

http://www.vwvj.be/




Plannen en voorbereiden
Vooraf te regelen met de school

o Lokaal: groot scherm + computers/laptops/smartphones + internetverbinding

o Tijd: één lesuur per klasgroep (max 30 leerlingen), max. 2 weken vóór CLB-consult

o Aanwezig tijdens het invulmoment: 

• een groep leerlingen die in LARS gekoppeld is aan je CLB, met een werkende account voor 
het digitaal schoolplatform (bijv. Smartschool) en rijksregister- of BIS-nummer

• een CLB-er 

• één personeelslid van de school 
• Laat de klasgroepen op aaneensluitende lesuren komen;
• Zoek alternatieven als computerklas niet beschikbaar is 

(smartphone leerling en wifi school)





Introductie in de klas
= introductiefilm & mondelinge toelichting

A Als jij wil, kan je er gebruik van maken om vragen te stellen of zorgen te delen
Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat over jou en je gezondheid 
Als je echt niet wilt antwoorden is het oké

B Start opbouw van relatie met CLB, professional met beroepsgeheim

C Geef veel informatie over vragenlijst, verloop, CLB-consult,…

o Test vooraf of het geluid en beeld goed werken;
o Bespreek de opdracht van het begeleidend personeelslid 

van de school vooraf:
• De orde in de klasgroep helpen bewaren;
• Technische ondersteuning bieden;
• Leerlingen assisteren bij het inloggen (indien nodig).



o In de beginfase helpt het om 2 CLB-ers per klasgroep te voorzien;
o In de beginfase helpt het om telkens de ‘Handleiding’ te raadplegen;
o De online vragenlijsten op school laten invullen onder begeleiding 

van een CLB-er vraagt tijd, maar het loont! 
• Zo is de kans groter dat alle leerlingen de vragenlijst invullen. Er 

wordt afgeraden om de vragenlijst systematisch thuis te laten 
invullen;

• Vertrouwelijkheid en verbondenheid met het CLB zijn belangrijk 
om de veiligheid te creëren voor leerlingen om eerlijk te 
antwoorden op de vragen. 



Leerlingen vullen de vragenlijst in
PRIVACY!!

De opstelling van de leerlingen in de klas! 
(bv. mappen tussen computers plaatsen, voldoende afstand tussen leerlingen)

De toezichthoudende leerkracht loopt niet rond!



Inlogprocedure leerling
• Leerlingen ontvangen een URL via 

CLB waarmee ze kunnen inloggen.

• Na het klikken op de URL komen ze 
op een inlogpagina van 
smartschool terecht.

• Hier vullen ze in:
schoolnaam.smartschool.be

• Dan op ‘volgende’



• Na het inloggen ziet de leerling 
zijn eigen informatie:
- voornaam
- achternaam
- geboortedatum

• Bij rijksregisternummer vult de 
leerling zijn/haar RRnr in

• De leerling klikt dan op ‘log in’ en 
kan aan de online vragenlijst 
beginnen



Ondertussen in LARS 

• In LARS wordt in de linker kolom een 
extra item toegevoegd “accounts”

• Hier zal je kunnen zien welke leerlingen 
reeds zijn ingelogd op ‘Gezond leven? 
Check het even!’

• Om de samenvatting te kunnen 
ontvangen moeten deze of:
- geaccepteerd worden
- afgewezen (reject) worden



Accepteer deze leerling 
Reject deze leerling (vb fout RRnr, leerling zit niet meer bij jullie,..)
Nieuw leerling zit nog niet in een groep en hangt nog niet aan uw CLB



Waar kan ik het document terug vinden?

• De leerlingen zitten in een systematisch contact
• Na het accepteren van de leerling via “accounts” 
• Kan je in de activiteit van het systematisch contact de link naar de 

pdf terug vinden.



Wat als…
… de leerling afwezig is op dag dat vragenlijst wordt ingevuld

o Brief voor afwezige leerlingen met inlogprocedure (zie www.vwvj.be ) via school aan leerling bezorgen;

o Indien de vragenlijst thuis niet is ingevuld, kan het nog in de wachtzaal net vóór het CLB-consult.

… de leerling aanwezig is, maar niet beschikt over een werkend smartschoolaccount

o Elke leerling krijgt van de school onmiddellijk een smartschoolaccount. Werkt deze niet dan vraagt de
leerling dit na op het secretariaat van zijn/haar school.

… de leerling aanwezig is, maar zijn rijksregisternummer niet bij zich heeft 

o Een arts of verpleegkundige kan vanuit LARS (via de lijsten export naar vaccinnet) het RRnr terug vinden en 
de leerling op weg helpen. Let wel: toon enkel dat van die ene leerling.

… de leerling aanwezig is, maar nog niet in een activiteit voor het CLB-consult zit

o Zorgt niet voor hinder bij het invullen van de vragenlijst. Leerling kan de lijst perfect invullen terwijl men de 
zaken in LARS geregeld worden.

http://www.vwvj.be/


/arts van het CLB
via



Kijk even naar de afgelopen maand. Heb je dan 4(meisjes) /6(jongens) of meer glazen alcohol gedronken in 2 uur tijd?

Kijk even naar de afgelopen maand. Hoe vaak heb je een glas alcohol gedronken?
We bedoelen het aantal gelegenheden, zoals een feestje of uitgaan of thuis.



voorbeschouwing

beschouwing

voorbereidingactie

consolidatie

terugval







Samenvatting voor CLB
= pdf bij de activiteit (consult 3SO) in LARS

Antwoorden leerling gerangschikt per thema: 
gezondheid – lichaam – gevoel - seksuele ontwikkeling – relaties - alcohol, drugs en gamen 

Symbolen
! Steeds reden tot gesprek of onderzoek (vraag van leerling/zorg CLB)

B (ijzonderheid) 1 x B dient niet besproken te worden, wel bespreken bij zorg door 
samenhang met andere B’s of  !

Afkapwaarden bepaald samen met… (zie Handleiding en Boekje)



/arts van het CLB
via

!



!x B



af

Kijk even naar de afgelopen maand. Heb je dan 4(meisjes) /6(jongens) of meer glazen alcohol gedronken in 2 uur tijd?

Kijk even naar de afgelopen maand. Hoe vaak heb je een glas alcohol gedronken?
We bedoelen het aantal gelegenheden, zoals een feestje of uitgaan of thuis.

Afkapwaarde:

B

! = 2 of 3 x  B





Item in de online vragenlijst

TOTAAL

(N=881)

Jongens

(N=420)

Meisjes

(N=461)

13-14 
jarigen

(N=595)

15-16 
jarigen

(N=282)

ASO

(N=516)

KSO+TSO

(N=232)

BSO

(N=133 )

Percentage leerlingen dat het item aanduidt in de vragenlijst

G
LO

BA
AL

Jongere vraagt online informatie voor 
minimaal één item. 10,7 6,7 14,3*** 10,9 10,3 13,8 6,0** 6,8*

Jongere vraagt een gesprek of onderzoek 
voor minimaal één item aan het CLB. 37,1 30,5 43,2*** 34,1 43,6* 34,7 35,8 48,9

Jongere geeft minimaal één zorgwekkend 
signaal aan2 31,1 23,3 38,2*** 28,6 36,2 22,3 38,4*** 52,6***

Jongere vraagt een gesprek of onderzoek 
voor minimaal één item aan het CLB of geeft 
minimaal één zorgwekkend signaal aan2

52,8 45,5 59,4*** 49,2 59,9 45,7 56,5** 73,7***

Online informatie over ‘mijn lichaam, relaties en seks’: 6,5% (N=881)

Informatie over ‘mijn gewicht/lengte’: 22,5% (N=881)
Informatie over ‘mijn maandstonden’: 11,3% (N=461)

Vermoeden eetstoornis (op basis van ESP): 45,3% (score ≥2) -> 15,7% (score ≥3) (N=881) 
Zorgwekkend alcoholgebruik: 7,2% (N=881)
Mentale gezondheid (MHI-5, score <45): 6,7% (N=881)

Globaal aandeel jongeren dat via de online vragenlijst online informatie of een gesprek of onderzoek 
vraagt tijdens het contactmoment en dat zorgwekkende signalen aanduidt in de online vragenlijst

1 ASO: Algemeen Secundair Onderwijs - BSO: Beroeps Secundair Onderwijs - KSO: Kunst Secundair Onderwijs - TSO: Technisch Secundair Onderwijs.
2Aantal jongeren dat minimaal één zorgwekkend signaal aangeeft, rekening houdend met de aangepaste afkapwaarden van de screeningsvraag voor eetstoornissen (vraag 21).
*Statische significant verschil tussen de subgroepen binnen deze variabele, met p-waarde < 0,05
** Statische significant verschil tussen de subgroepen binnen deze variabele, met p-waarde < 0,01
*** Statische significant verschil tussen de subgroepen binnen deze variabele, met p-waarde < 0,001





Suggesties van jongeren:

• Extra vermelden tijdens de introductie; 
• Reminder sturen naar de leerlingen via Smartschool;
• Feedback raadplegen in de wachtkamer van het 

CLB(+Wifi) vóór het consult.

mailto:helpdeskglce@vwvj.be




Geen alcohol

- Positieve feedback
- Argumenten om niet te 
drinken beklemtonen

Alcoholgebruik is een zorg: !

Goed dat je het aangeeft!

Tijdens het onderzoek dat binnenkort 
voorzien is, zal men je voorstellen om dit 
met het CLB te bespreken. De keuze of je 
hier wel of niet op in zal gaan ligt bij jou.

Voor al je vragen over alcohol kan je ook 
via mail, chat, telefoon of skype terecht 
bij www.druglijn.be.

Ik wil niet veranderen
- dit is jouw keuze en die respecteren we
- aanbod voor informatie

Ik wil verminderen, maar nu nog niet
- voor- en nadelen exploreren
- bevorderende en remmende factoren 

exploreren

Ik wil meteen verminderen
- aanmoediging
- bevorderende en remmende factoren 

exploreren

Ik drink al niet meer
- aanmoedigen
- argumenten om niet te drinken exploreren en 
beklemtonen

De leerling maakt zich zorgen/heeft 
vragen over alcohol en wil dit met het 

CLB bespreken: !
Prima, we bespreken dit met jou tijdens 
het CLB-consult.

http://www.druglijn.be/






Gesprek tijdens CLB-consult

Differentiatie in functie van de noden!! 

Samenvatting: geen reden voor gesprek
o Interventies CLB-consult (L, G, ...)

o Antwoorden vragenlijst niet bespreken

o Dank je om de vragenlijst te hebben 

ingevuld. Heb je er zelf nog vragen over?

Samenvatting: ! of veel gelinkte B’s 
Voeg in: Ik zie in je antwoorden dat… en wil dit 
graag met jou bespreken. 

Samenvatting: leerling vroeg online info
Ik las dat je online informatie vroeg over... 

Heb je dit kunnen vinden?

• Vorming draagt veel bij tot competentiegevoel CLB-er 
om gesprek te voeren (zie o.a. www.vwvj.be);

• Start met kleine groepen;
• Hou het ‘Boekje’ bij de hand:

o nazicht vraagstelling en afkapwaarden 
o inspiratie voor het gesprek met de jongere

• Het ‘Boekje’ is makkelijker te hanteren als je bij de start 
van elke categorie een tabblad kleeft;

• Duur consult vergelijkbaar als voordien.

http://www.vwvj.be/


Wie voert het gesprek?
Consult door arts: gesprek door arts
Consult door verpleegkundige en arts: verdeel vooraf te taken (zie Handleiding ter inspiratie)

En mijn CLB-team?
- De samenvatting volstaat niet om te beoordelen of een gesprek met een teamgenoot 

aangewezen is;

- Tijdens het CLB-consult eerste nagaan of de zorg bevestigd wordt, of er al hulpverlening is 
geïnstalleerd en of de jongere akkoord gaat met een eventuele tussenkomst van een 
teamgenoot.





Volg je online? 
Stel je vraag via helpdeskglce@vwvj.be

Zit je in de zaal?
• hand opsteken
• post-it

10-minuten vraag- en beweegpauze 

mailto:marian.degroof@vwvj.be
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