Jaarverslag

Schooljaar 2019-2020

2019-2020: een bijzonder (interessant) schooljaar
Corona zorgt voor minder invullers Jij en Je Gezondheid
Het schooljaar 2019-2020 verliep door corona totaal anders dan verwacht. Vanaf half maart gingen alle scholen dicht. De
contactmomenten op scholen gingen niet door en jongeren konden de vragenlijst niet op school invullen. Het aantal invullers is
daardoor in het schooljaar 2019-2020 flink lager dan in vorige schooljaren.
Jeugdgezondheidszorg vindt creatieve oplossingen
De jeugdgezondheidszorg bedacht oplossingen om toch met jongeren en ouders in gesprek te gaan. Een deel van de jongeren vulde de
vragenlijst van Jij en Je Gezondheid thuis in. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen gingen meer dan voorheen met jongeren en
ouders in gesprek door te (beeld)bellen. Deze nieuwe werkwijzen kunnen ze ook in de toekomst inzetten.
Jij en Je Gezondheid wordt beter
De leverancier heeft Jij en Je Gezondheid op verschillende vlakken verbeterd: de inhoud, de applicatie en de publiekswebsite. De precieze
verbeteringen lees je verderop in het jaarverslag. De jeugdgezondheidszorgorganisaties benutten de functionaliteiten van Jij en Je
Gezondheid beter. En alle organisaties hebben met veel aandacht een eigen vragenlijst samengesteld.
Maar… het kan altijd beter!
Wensen van projectleiders, professionals, jongeren en ouders helpen ons om Jij en Je Gezondheid verder te verbeteren. Onze doelen zijn
nog steeds hetzelfde: op tijd de juiste zorg voor kinderen en jongeren en de jeugdgezondheidszorg maximaal ondersteunen in haar
werk. We sluiten zoveel mogelijk aan bij landelijke veranderingen.
Jij en Je Gezondheid kan alleen maar groeien door jullie enthousiasme, meedenken en betrokkenheid. Dank daarvoor!
Vriendelijke groet,
Livia Kalma, Anouk Wisse en Ilja Brugman
Projectleiders Jij en Je Gezondheid
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Hiernaast zie je het aantal leerlingen van
het VO dat Jij en Je Gezondheid heeft
ingevuld per schooljaar. Het aantal invullers
groeide de eerste jaren enorm. Het jaar
daarna is stabiel. Afgelopen schooljaar zie
je de dip, te verklaren door corona.
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Invullers Jij en Je Gezondheid VO 2019-2020
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Wist u dat op het VO…
204 scholen
hebben meegedaan

De gemiddelde invultijd van
jongeren ruim 19 minuten was

Bijna 13 procent van de
jongeren de uitslag en tips
nogmaals heeft bekeken

JGZ deze onderwerpen
het vaakst heeft
uitgevraagd:

Op deze onderwerpen
het vaakst rood
wordt gescoord:

1. Nare gedachten
2. Hoe zit jij in je vel?
3.Gamen
4. Hoe is het thuis?
5. Omgang met elkaar

1. Nare gedachten
2. Gamen
3. Slapen
4. Bewegen
5. Nare gebeurtenissen

JGZ-organisaties gemiddeld
19 onderwerpen uitvragen
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Hiernaast zie je het aantal ouders van
kinderen op het PO dat Jij en Je Gezondheid
heeft ingevuld per schooljaar. Ondanks
corona zie je dit jaar een stijging ten
opzichte van vorig jaar. GGD Drenthe en
GGD Flevoland deden met een deel van de
scholen mee als pilot.
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Invullers Jij en Je Gezondheid PO 2019-2020
Geslacht
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96
7.003
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Wist u dat bij het
PGO 5/groep 2…
239 scholen
hebben meegedaan

De gemiddelde invultijd van
ouders bijna 30 minuten was

Ruim 6 procent van de
ouders de uitslag en tips
nogmaals heeft bekeken

Ouders over deze onderwerpen
het vaakst
in gesprek willen:

Op deze onderwerpen
het vaakst rood
wordt gescoord:

1. Praten/taalontwikkeling
2. Weerbaarheid/zelfvertrouwen
3.Zindelijkheid
4. Gezondheid
5. Gedrag

1. Slapen
2. Buikpijn
3. Beeldschermgebruik
4. Hoe gaat het met uw kind?
5. Voeding
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Wist u dat bij het
PGO 10/groep 7…
225 scholen
hebben meegedaan

De gemiddelde invultijd van
ouders ruim 26 minuten was

Ruim 6 procent van de
ouders de uitslag en tips
nogmaals heeft bekeken

Ouders over deze onderwerpen
het vaakst
in gesprek willen:
1. Beeldschermgebruik
2. Weerbaarheid/zelfvertrouwen
3.Gezondheid
4. Eten of drinken
5. Gedrag

Op deze onderwerpen
het vaakst rood
wordt gescoord:
1. Beeldschermgebruik
2. Slapen
3. Sociaal gedrag
4. Buikpijn
5. Hoe gaat het met uw kind?
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Ontwikkelingen 2019-2020
Applicatie

Nieuwe inhoud

Gebruiksvriendelijke voorkant

Postcode
zoeker voor
VO

Voorleesfunctie voor
PO

Sociale
media
toegevoegd
voor VO

PDF’s met
uitslagen
voor PO

Betere
beveiliging

Doorklikken
van kindpagina
naar
uitslagpagina
voor PO

Professionals
worden
minder snel
uitgelogd

Afkappunten
aangepast:
PO- hoe gaat het
met uw kind, sociaal
gedrag,
voeding en bewegen
VO - nare
gebeurtenissen

Lager
taalniveau

Inloggen
simpeler en
intuïtiever

Functionele achterkant
Nieuwe
vergelijkingsgroepen in
schoolprofiel
voor VO

Naamgeving
en
categorieën
sluiten aan
bij Gezonde
School

Piekeren
ingekort
voor VO

Uitbreiding publiekswebsite

PO
toegevoegd

E-learning
voor JGZprofessionals
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Gebruikerstevredenheid 2019-2020
3 gesprekken met
ervaringsdeskundige
jongeren uit de jeugdhulp
•
•
•

•

•
•

143 JGZ-professionals hebben het
tevredenheidsonderzoek ingevuld

Zijn positief over de inhoud, de
begrijpelijkheid en de lengte van de
vragenlijst.
Vinden de uitslag passen bij hun
problematiek.
Vinden het goed dat jongeren een
moment krijgen om even stil te staan bij
hoe het met ze gaat.

•

Hebben twijfels over de privacy bij
klassikaal invullen op een groot scherm in
een computerlokaal.
Vragen zich daarom af of jongeren de
vragenlijst eerlijk invullen.
Vinden sommige antwoordopties
verwarrend.

•

•
•

•
•

Vinden het duidelijk wat de visie achter
Jij en Je Gezondheid is.
Hebben voldoende inhoudelijke kennis
over de onderwerpen die Jij en Je
Gezondheid navraagt.
Kunnen goed overweg met de
applicatie.

Verhoogde scores komen niet altijd
overeen met wat er daadwerkelijk aan
de hand is.
Invullers begrijpen de vragenlijst soms
niet (goed).
JGZ-professionals bezoeken de
publiekswebsite weinig.
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Bedankt en tot volgend jaar!
Na een terugblik op het schooljaar 2019-2020 kijken we
graag vooruit naar de toekomst. We blijven innoveren!
Momenteel ligt onze focus op:
• Het verminderen van de invulbelasting voor ouders
en jongeren. We richten ons zowel op de lengte als
het taalniveau van de vragenlijst.
• De ontwikkeling van het landelijk dashboard. Zodat
deelnemende JGZ-organisaties hun data kunnen
vergelijken.
Daarnaast werken we aan nieuwe functionaliteiten en
natuurlijk de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie.
Vriendelijke groet,
Livia Kalma, Anouk Wisse en Ilja Brugman
Projectleiders Jij en Je Gezondheid

