Handleiding Dashboard Gezondheidsmonitor Jeugd
De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn via onderstaande link te bereiken:
www.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein
Klik vervolgens op de button Jeugd 0-18 jaar.
Op deze pagina zijn vier verschillende dashboards beschikbaar:
1.
2.
3.
4.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
ste
Seks onder je 25
Gezondheidsmonitor Jeugd regulier voortgezet onderwijs (RVO)
Gezondheidsmonitor Jeugd voortgezet speciaal onderwijs / praktijk onderwijs (VSOPRO)
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Het dashboard Gezondheidsmonitor Jeugd regulier voortgezet onderwijs (RVO) is opgebouwd naar de
6 dimensies van positieve gezondheid. In het spinnenweb boven aan de pagina kunt u zien tot welke
dimensies de verschillende thema’s behoren.

Om de cijfers van een thema in te zien, kiest u een dimensie naar keuze, bijvoorbeeld ‘Mijn gevoelens
en gedachten’. Door hier op te klikken. komt u in het vervolg scherm terecht.

2

Hier kiest u vervolgens een thema, bijvoorbeeld ‘Weerbaarheid’. U komt dan op de pagina terecht
waar u alle cijfers over weerbaarheid kunt inzien:
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De opbouw van de pagina is meestal hetzelfde: in de grafiek linksboven wordt het gebied vergeleken
met het regiogemiddelde. Als er trends beschikbaar zijn, dan worden die getoond in de grafiek
rechtsboven.
Daaronder komen de uitsplitsingen naar leerjaar, geslacht en eventueel onderwijstype. In het
dashboard van de Gezondheidsmonitor Jeugd VSO-PRO worden er alleen uitsplitsingen gemaakt
naar geslacht.

Voor de volgende indicatoren zijn trends beschikbaar:
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Wisselen tussen gebieden:
Bovenin de balk kunt u kiezen voor welk geografisch gebied u de cijfers wilt inzien:

Wisselen tussen gebieden kan door middel van het drop down menu:

Door op de blauwe knop ‘Kies …’ te klikken, gaat u terug naar het dashboard.
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Provinciale of landelijke cijfers inzien:
De uitsplitsingen naar leerjaar, geslacht en eventueel opleidingstype staan standaard voor het eerste
(linker) gebiedsniveau weergegeven. Wilt u deze uitsplitsingen ook voor het vergelijkingsgebied inzien,
dan kan dat via de knop bovenaan in de balk:

Via het drop down menu is het mogelijk om de provincie te selecteren:

Door op de blauwe knop ‘Kies …’ te klikken, gaat u terug naar het dashboard.
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Achtergrond informatie
Per thema is er ook achtergrond informatie beschikbaar met betrekking tot de vraagstelling, de
indicatoren, landelijke referentie cijfers en beschikbaarheid van trends.
De informatie is op de volgende manier in te zien.
Klik op een grafiek naar keuze:

Er opent een nieuw scherm met de betreffende cijfers. Aan de linker bovenzijde bevindt zich een
tabblad ‘Meer informatie’.
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Wanneer u op de knop ‘Meer info’ klikt, onder het kopje ‘Referenties’, zal het document met alle
achtergrond informatie over dit onderwerp geopend worden.

In dit document kunt u informatie vinden over de vraagstelling, de indicatoren, landelijke referentie
cijfers en beschikbaarheid van trends.
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Terug naar de startpagina:
U kunt altijd terug naar de startpagina door op de knop ‘Home’ te drukken. Hier kunt u vervolgens
weer een keuze maken tussen alle vier de dashboards.
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