
                                     

VWVJ- Nieuwsbrief GLCE april 2022 

 

Beste CLB-directie 

Beste GLCE-coördinator/GLCE-contactpersoon* 

Beste VWVJ-lid en/of JGZ-sympathisant 

 

Benieuwd hoe ‘Gezond Leven? Check het Even!’ (GLCE) zich verder ontpopt via de CLB’s?  

 

BIJNA 2500 LEERLINGEN VULDEN REEDS DE GLCE-VRAGENLIJST IN 

Sinds januari 2022 maken heel wat CLB’s gebruik van GLCE. Een deel koos om te proeven in één 
school, andere gingen meteen aan de slag in verschillende scholen. De vragenlijst is sindsdien 
ingevuld door bijna 2500 leerlingen. 

 

GEBRUIKERSOVERLEG VOOR GLCE-COÖRDINATOREN* 

Drie maal per jaar organiseert de VWVJ een gebruikersoverleg voor GLCE-coördinatoren.  

Binnen zijn/haar CLB/vestiging fungeert de GLCE-coördinator als trekker en aanspreekpunt voor CLB-
collega’s wat betreft ‘Gezond leven? Check het even!’. De coördinator vormt ook de brug tussen CLB 
en VWVJ. 

Doel van het gebruikersoverleg is om de GLCE-coördinatoren te ondersteunen in de trekkersrol bij de 
implementatie van GLCE in hun CLB/vestiging én gebruikerservaringen te delen om hiervan te leren. 

*Je bent ‘GLCE-coördinator’ als je centrum GLCE implementeert, je bent ‘GLCE-contactpersoon’ als je centrum nog niet start 
met GLCE en je verantwoordelijk bent om de evolutie in GLCE op te volgen 

Aanstekelijk enthousiasme tijdens eerste gebruikersoverleg  

De eerste sessies gingen online door op 15 en 16 februari en spitsten zich toe op de uitrol van GLCE 
in de praktijk. Meer dan 40 deelnemers deelden hun ervaringen, tips en legden hun vragen voor. 

Enkele quotes van CLB’ers die reeds aan de slag gingen met GLCE: 

• ‘Heel fijn om naadloos te kunnen invoegen bij wat de jongere bezig houdt, aangeeft’  

• ‘Je komt snel tot de kern’ 

• ‘De leerlingen vullen de vragenlijst in het algemeen echt ernstig in en maken gebruik van 
de geboden gelegenheid tot vragen stellen’ 

• ‘De leerlingen lijken tevreden met de aanpak en vermelden dit soms spontaan en 
expliciet’ 

Tips en antwoorden werden gedeeld in het verslag ten behoeve van de deelnemers. Een selectie 
hiervan is terug te vinden op de website (‘Veelgestelde vragen’ > filteren op ‘Gezond leven? Check 
het even!’). 
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Teken in voor het tweede gebruikersoverleg  

Volgend gebruikersoverleg gaat opnieuw online door en dit op 17 en 18 mei van 13u tot 15u. 

Deze keer zoomen we in op de inhoud van de vragenlijst: 

• Hoe lijken de jongeren de vragen te ervaren? 

• Hebben jongeren tijdens het invullen bij specifieke vragen (vaker) extra toelichting 
nodig? 

• Heb je verandertips voor de vragenlijst? 

• Mis je iets? Merk je zorgen of vragen die je niet capteert via de vragenlijst? 

GLCE-coördinatoren kunnen tot 9 mei via deze google-form intekenen voor deelname op 17 of  op 
18 mei. 
Vragen of suggesties bij  de ‘inhoud van de vragenlijst’ kun je hierin noteren. Verzamel deze best 
vooraf ook bij de CLB-collega’s die met GLCE aan de slag zijn (met behulp van bovenstaande vragen). 

Andere vragen over GLCE? Noteer ook gerust in de google-form. 

UPDATE VRAGENLIJST  

Nu GLCE geïmplementeerd wordt in de CLB’s, zal de vragenlijst (vragen, antwoordmogelijkheden, 
afkapwaarden en advies op maat) om de 2 jaar geactualiseerd worden. Hiervoor verzamelt de VWVJ 
feedback van jongeren, van CLB-ers die gebruik maken van de methodiek en van expertisecentra 
(Eetexpert, VAD, Sensoa, VIGL, VLESP en VWVJ). 
 
De vragenlijst dateert van 2017. In het derde trimester van dit schooljaar wordt de nieuwe versie 
voorbereid zodat die beschikbaar zal zijn vanaf september 2022. 

GEEN SMARTSCHOOL, GEEN GLCE? EEN OPLOSSING IS NAKEND! 
EEN OPROEP 

Voorlopig maken leerlingen gebruik van hun Smartschool-account om in te loggen in de online 
vragenlijst van ‘Gezond leven? Check het even!’. Er zijn echter scholen die geen samenwerking 
hebben met smartschool. Voor deze scholen wordt gewerkt aan een ander inlogsysteem (via een 
leerlingen-ID). De bedoeling is om in de toekomst alle leerlingen op die manier te laten inloggen. 
Maar eerst zal gestart worden met de scholen die geen smartschool hebben.  

Scholen waar geen smartschool beschikbaar is, en waar je toch GLCE wil opstarten? Gelieve de naam 
van de school en het instellingsnummer te melden aan de hildedenys@clb-lars.be.  

TWIJFEL JE NOG? HEB JE VRAGEN?  

Neem een kijkje in ons materiaal (op vwvj.be onder de rubriek over GLCE of onder veelgestelde 

vragen). Vind je niet wat je zoekt? Dan denken we graag mee via onze helpdesk. 

 

Hartelijke groet, 

Het VWVJ-team 

https://forms.gle/nRBgWBXqHGkgPume6
https://www.vwvj.be/nl/leerlingen-derde-secundair
https://www.vwvj.be/nl/veelgestelde-vragen?category=9
https://www.vwvj.be/nl/veelgestelde-vragen?category=9
mailto:helpdeskglce@vwvj.be

