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2.3.1 Samenvatting 

In dit onderdeel werd een prospectieve evaluatie uitgevoerd naar de bruikbaarheid van de digitale 

DERBI-tool bij een jongerendoelgroep. De DERBI tool stelt in staat om individuele meetwaarden uit 

HBM-onderzoek op een digitale en gepersonaliseerde manier terug te koppelen aan deelnemers. Aan 

de hand van een demo-omgeving van de tool, ontwikkeld eind 2021 met fictieve resultaten, werden 

in de loop van januari 2022 enkele online interviews afgenomen met leerkrachten uit het secundair 

onderwijs. Zij kennen de leefwereld en de vaardigheden van jongeren immers goed en kunnen mee 

een inschatting maken van hun gebruikerservaring. Bovendien achten we het belangrijk dat 

leerkrachten tegelijk vanuit educatief oogpunt kunnen oordelen (zie ook ons onderdeel 2.1, waarin de 

schoolcontext relevant werd bevonden). De tool werd overwegend positief beoordeeld door de 

leerkrachten, en ze zien ook mogelijkheden om klassikaal rond het onderwerp te werken. Toch werden 

ook heel wat aanbevelingen voor verbetering geformuleerd, die kunnen zich toespitsen op vier 

terreinen: 1) Vereenvoudigen en verduidelijken, door meer in te zetten op concreet taalgebruik en 

een luchtige vormgeving. 2) Ondersteunen, door de website beter te structureren, bijvoorbeeld aan 

de hand van een instructiefilmpje of stappenplan, door communicatiekanalen op maat van jongeren 

te voorzien, en door de tool te koppelen aan een klasactiviteit zodat ondersteuning van een leerkracht 

mogelijk is. 3) Visualiseren, door meer te werken met iconen en kleuren. 4) Differentiëren, door 

bepaalde inhoud en boodschappen op te delen naar doelpubliek.  

2.3.2 Inleiding 

Sinds de start van het Vlaamse HBM-programma in 2001, werd heel wat ervaring opgebouwd rond 

het terugkoppelen van individuele meetwaarden aan studiedeelnemers. De praktijkervaring werd 

uitgebouwd door het PIH, ondersteund door het veldwerkcomité van het Steunpunt, o.a. met het 

opmaken van communicatiedocumenten en -materialen, achtergrondinformatie, het aanbieden van 

nazorg, en dergelijke meer. Tevens voorzag de ontwikkeling van de  Spelregels voor 

risicocommunicatie (Loots et al., 2016) daarvoor een structurele basis. Uit deelnemersevaluaties blijkt 

dat deze aanpak overwegend positief beoordeeld wordt (zie o.a. Franken et al., 2020; Morrens et al., 

2021; Coertjens et al., 2015). Tot op heden gebeurde deze communicatie van individuele resultaten 

per post (op papier). Maar door het grote aantal biomerkers dat gemeten wordt, is het in die vorm 

steeds een uitdaging om de resultaten op een begrijpelijke en compacte, maar ook volledige manier 

over te brengen. 

 

In 2020-2021 werd daarom een strategisch onderzoeksproject uitgevoerd in opdracht en met de steun 

van de Provincie Antwerpen om de praktijk van het terugkoppelen van individuele HBM-gegevens te 

digitaliseren (Jonker et al., 2021).   

https://www.milieu-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/STP_MG_Spelregels_finaal_Stuurgroep_7_11_2016.pdf
https://www.milieu-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/STP_MG_Spelregels_finaal_Stuurgroep_7_11_2016.pdf
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In dit project werd de bestaande DERBI-tool (Digital Exposure Report-Back Interface, ontwikkeld door 

het Amerikaanse Silent Spring Institute) omgezet naar een Vlaamse context en getest bij deelnemende 

moeders aan de 3xG studie in de gemeenten Dessel, Mol en Retie. Het belangrijkste voordeel van deze 

digitale tool is dat de informatie op een gelaagde manier kan worden aangeboden. Via 

gepersonaliseerde hoofdboodschappen wordt de deelnemer meteen toegeleid naar de informatie en 

resultaten die voor hem of haar het meest relevant zijn. Visuele aspecten in de tool kunnen bovendien 

helpen om de begrijpelijkheid van de materie te verhogen. 

 

De DERBI tool is echter afgestemd op volwassenen. Een openstaande vraag is dus of deze tool op 

dezelfde manier bruikbaar is voor jongeren (14-15 jaar) en hun ouders? Zijn er specifieke 

aandachtspunten waarop gelet moet worden en die aanpassing van de tool behoeven? Begrijpen 

jongeren op de leeftijd van 14-15 jaar de resultaten en de toelichting zoals aangeboden in DERBI? 

Deze prospectieve vragen moeten toelaten om de digitale communicatietool te optimaliseren voor 

toekomstig HBM-onderzoek bij jongeren. 

 

 
Figuur 11: de voornaamste bouwstenen van de DERBI-tool (Boronow et al., 2017) 

  
Aan de hand van een demo-omgeving van de tool, ontwikkeld eind 2021 met fictieve resultaten, 
werden in de loop van januari 2022 enkele online interviews afgenomen met leerkrachten uit het 
secundair onderwijs. Zij kennen de leefwereld en de vaardigheden van jongeren immers goed en 
kunnen mee een inschatting maken van hun gebruikerservaring en de educatieve meerwaarde. Deze 
nota bevat de feedback uit de interviews.  

2.3.3 Methodologie  

2.3.3.1 Opmaak van een demorapport 

Voor deze evaluatiestudie werd gebruik gemaakt van een bestaand demorapport op maat van de 
lokale gezondheidsstudie 3xG. De gebruikte documentatie over humane biomonitoring is echter ook 
afkomstig van het Steunpunt Milieu en Gezondheid (zoals de factsheets voor chemische stoffen).   

https://silentspring.org/project/digital-exposure-report-back-interface-derbi
https://silentspring.org/project/digital-exposure-report-back-interface-derbi
http://www.studie3xg.be/
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Dit demorapport is daarom grotendeels representatief voor een resultatenrapport zoals dat er zou 
uitzien voor het Vlaamse HBM-programma (behalve het 3xG logo, de projectbeschrijving en 
samenvatting van de groepsresultaten). Aangezien de onderzoeksachtergrond voor de huidige 
evaluatiestudie niet echt van belang is, werd geoordeeld dat het bestaande demorapport opnieuw 
gebruikt kon worden. 
 
Het demorapport kan geraadpleegd worden via http://flehs.reportback.org, maar een persoonlijke 
login is nodig om toegang te krijgen tot de resultaten. Zie onderstaande figuren voor een impressie. 
Voor deze evaluatiestudie werd een fictief databestand opgeladen. Het opladen van een volledig 
databestand is nodig om grafieken te generen voor weergave van de persoonlijke resultaten (zie 
Figuur 14) en om persoonlijke boodschappen te genereren waarin de individuele meetwaarden o.a. 
vergeleken worden met groepsresultaten (zie Figuur 12). Voor het aanmaken en aanpassen van het 
demorapport werd door het Silent Spring Institute (een Amerikaans non-profit onderzoeksinstituut, 
en ontwikkelaar van DERBI) aan onderzoekers van UAntwerpen en PIH toegang verleend tot het DERBI 
Researcher Dashboard. Via dit dashboard kan de volledige inhoud van het rapport worden aangepast, 
mits een zekere computervaardigheid. Zie Jonker et al. (2021) voor een meer uitgebreide beschrijving 
van de DERBI tool en ervaringen met het vertalen en omzetten van het demorapport naar de context 
van een Vlaamse studie. 
 
Onderstaande figuren geven een impressie van het demorapport. Figuur 14 Figuur 12 toont (een deel 
van) de homepage van het demorapport, na inloggen, met daarop een samenvatting van de 
individuele resultaten van een fictieve deelnemer. In deze samenvatting worden automatisch enkele 
hoofdboodschappen gegenereerd op basis van enkele beslisregels. Zo kan bijvoorbeeld voorrang 
gegeven worden aan meetwaarden waarvoor een gezondheidskundige toetsingswaarde wordt 
overschreden, aangevuld met resultaten waarvoor de deelnemer een waarde heeft die hoger ligt dan 
bv. de P90 of de gemiddelde waarde van de groep. 
 

 
Figuur 12: printscreen van het demorapport (homepage, na inloggen) 

 

http://flehs.reportback.org/
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Via de navigatie links in beeld of via de hyperlinks in de persoonlijke hoofdboodschappen kan worden 
doorgeklikt naar verschillende stofpagina’s. Figuur 13 toont (een deel van) de stofpagina voor lood. 
Deze pagina bevat in eerste instantie informatie over de stofgroep (Waar vind je deze stoffen? Wat 
zijn de gezondheidsrisico’s?) en het daaraan verbonden individueel handelingsperspectief (Wat kan jij 
doen om blootstelling te beperken?). Daarna, onderaan de pagina, worden de individuele 
meetwaarden weergegeven in een stripplot (zie Figuur 14 voor lood). In deze stripplot wordt de eigen 
waarde vergeleken met de waarden van andere deelnemers en met referentiegegevens zoals 
gezondheidskundige toetsingswaarden (indien beschikbaar) en de mediaan waarde voor de studie. 
Ook andere referenties kunnen worden toegevoegd. De stripplots zijn bovendien interactief. Wanneer 
je met je cursor bepaalde elementen op de grafiek aanduidt, verschijnt er extra informatie (zoals jouw 
exacte waarde of een omschrijving van een gezondheidskundige toetsingswaarde). 
 

 
Figuur 13: Printscreen van het demorapport (stofpagina voor Lood) 
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Figuur 14: Printscreen van het demorapport (voorstellingswijze individueel resultaat voor lood) 

 

2.3.3.2 Interviews met leerkrachten secundair onderwijs 

Voor het inschatten van de bruikbaarheid van de DERBI tool voor een jongeren doelgroep (14-15 
jarigen), werden enkele interviews afgenomen bij leerkrachten uit het secundair onderwijs (2e en 3e 
graad). Hiervoor werden enkele leerkrachten aangeschreven uit het persoonlijke netwerk van 
onderzoekers van UAntwerpen en PIH, zonder ervaring met HBM onderzoek. De leerkrachten werden 
gecontacteerd via e-mail en in totaal werden zes leerkrachten bereid gevonden om deel te nemen aan 
de evaluatiestudie (drie leerkrachten ASO en drie leerkrachten BSO3, werkzaam in scholen in regio 
Antwerpen en regio Brussel). Het lijkt misschien logisch ook de jongeren zelf te bevragen, maar na 
overleg met de partners op het Veldwerkcomité en met de onderzoekers van PIH bleek het niet 
opportuun opnieuw de deelnemers uit te nodigen of te bevragen van de recentste 
humanebiomonitoringcampagne. Er werden ook niet meteen aanknopingspunten gevonden om 
jongeren via scholen of jeugdbewegingen te bevragen, deels ten gevolge de coronacrisis.  
 
Respondenten kregen enkele dagen voor het gesprek de link naar het demorapport en een logincode 
toegestuurd, samen met beperkte achtergrondinformatie over de betreffende studie en de 
doelstelling van het interview. De semi-gestructureerde gesprekken duurden gemiddeld 51 minuten 
(gespreksduur tussen 31 minuten en 82 minuten). Zie kader voor de onderwerpen die tijdens het 
gesprek aan bod kwamen. Aan de leerkrachten werd gevraagd om zich in te leven in het perspectief 
van hun leerlingen (en het onderwijs). 
 
De interviews werden online afgenomen via Blackboard Collaborate (het besloten online 
onderwijsplatform van de UAntwerpen). Er werd een opname gemaakt van de interviews, met 
toestemming van de respondenten, en de feedback werd op een anonieme manier verwerkt in deze 
samenvattende nota. De opnames werden verwijderd na verwerking. 
  

 
3 Met de hervorming van het secundair onderwijs in september 2021 verdwenen de termen ASO, TSO en BSO en werden vervangen door ‘doorstroomfinaliteit’ 
voor ASO, ‘dubbele finaliteit’ voor TSO en ‘arbeidsmarktfinaliteit’ voor BSO. In dit rapport wordt nog verwezen naar de oude termen. De leerkrachten gebruikte 
de ouder en nieuwe terminologie door elkaar.  
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Onderwerpen bevraging 
 

Algemeen  

• Is de tool logisch opgebouwd? Makkelijk te navigeren via de menu?  

• Is het taalgebruik aangepast? Zijn er woorden té technisch? Is de toon té belerend? 

• Is het gebruikte beeldmateriaal voldoende aantrekkelijk? 

• Biedt de tool voldoende opties om vragen te stellen? Zijn er drempels ifv toegankelijkheid? 

• Zijn er extra aandachtspunten voor bepaalde doelgroepen (anderstaligen, BSO, …) 

• Zouden jongeren hun resultaten delen met leeftijdsgenoten? 
Homepage met hoofdboodschappen 

• Is de samenvatting van de resultaten (hoofdboodschappen) duidelijk? 

• Schrikt de boodschap af (confronterend karakter)?  

• Zijn de doorklik links duidelijk (gelaagdheid van website)? 

• Zijn de drie aandachtspunten bij interpretatie resultaten duidelijk? 

• Is de verwijzing naar algemene studieresultaten voldoende zichtbaar? Is dit nuttig? 
Voorstelling persoonlijke resultaten  

• Is de figuur en de legende begrijpbaar? 

• Is de vergelijkingsbasis duidelijk?  

• Is de toelichting van bronnen, gezondheidstips duidelijk? 

• Zijn de tips om blootstelling te vermijden zinvol? Is de toon juist? 

 

2.3.4 Resultaten 

2.3.4.1 Over de doelgroep jongeren 

Vooraleer in te gaan op de feedback van de leerkrachten over de DERBI tool, vatten we enkele 
algemene punten uit de gesprekken samen die iets zeggen over de jongeren als doelgroep. Wat 
karakteriseert hen? En waar moeten we dus steeds rekening mee houden? 
 
Ten eerste is er bij verschillende leerkrachten het aanvoelen dat er onder jongeren weinig bewustzijn 
is rond het thema van blootstelling aan chemische stoffen. De tool met eigen resultaten in combinatie 
met de tips om blootstelling te vermijden kunnen daarom bijdragen aan de sensibilisering omdat 
jongeren stil zullen staan bij hun eigen meetwaarden. Leerkrachten uit het BSO stelden dat jongeren 
niet met het thema milieu en gezondheid bezig zijn. Volgens één leerkracht zullen jongeren daardoor 
niet snel verontrust zijn bij verhoogde resultaten. Dit wordt bij leerlingen met een 
migratieachtergrond vaak versterkt door hun geloofsovertuiging, aldus de leerkracht. “Vaak denken 
ze dat het zo moet gebeuren, en dat ze daar geen controle over hebben, waardoor ze er veel rustiger 
over zijn.” Een andere leerkracht uit het BSO vermoedt echter dat leerlingen uit het BSO net sneller 
zouden paniekeren bij verhoogde resultaten omdat zij boodschappen minder goed kunnen filteren. 
“Als jongeren iets niet helemaal begrijpen, zullen ze ofwel in paniek schieten, ofwel afhaken”. De 
leerkracht maakte de vergelijking met informatie over hoogrisicocontacten bij corona, waarbij 
jongeren uit BSO klassen ook moeilijk konden inschatten of zij daarvoor in aanmerking kwamen of 
niet.  
 
Ten tweede wijzen bijna alle leerkrachten op de beperkte leescultuur onder jongeren. Jongeren lezen 
niet graag meer en zijn ook minder bereid om teksten diepgaand te lezen. Hierdoor moet informatie 
voor hen in één oogopslag duidelijk zijn. “Ze scannen over de bladspiegel en moeten dan direct kunnen 
zien wat voor hen belangrijk is”. Bovendien behoren de jongeren tot de ‘social media generatie’, aldus 
een leerkracht, waardoor ze gewend zijn dat info heel visueel en kort is.   
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Jongeren zijn daardoor niet altijd even kritisch en even vaardig in het vinden van de juiste info: “Wij 
denken altijd dat die jonge gasten dat beter kunnen als wij, maar dat is niet zo. Je moet de IT-
vaardigheden van jongeren niet overschatten. Zij hebben nooit anders gekend en hebben die 
vaardigheden dus ook niet stelselmatig aangeleerd gekregen zoals wij vroeger.”  
 
Ten derde geven de leerkrachten uit het BSO mee dat ouders van BSO jongeren vaak minder 
betrokken zijn bij het schoolgebeuren dan jongeren uit andere richtingen. Het feit dat onze tool zich 
ook tot jongeren richt, zien ze daarom als een groot voordeel:  “Vaak moeten de jongeren hun ouders 
informeren over belangrijke thema’s of schoolevenementen. Via deze digitale tool maak je wel meer 
kans dat ook deze gezinnen geïnformeerd worden via de jongeren; want een brief zal bij hen geen 
impact hebben.”  

2.3.4.2 Algemene bevindingen  

De feedback van de leerkrachten over de DERBI tool, vanuit het jongerenperspectief, kunnen in eerste 
instantie worden samengevat in enkele algemene bevindingen. Daarna volgen meer specifieke 
aandachtspunten en aanbevelingen (zie volgend onderdeel). 
 
Over het algemeen vinden leerkrachten de digitale tool een grote verbetering ten opzichte van de 
brief, omdat jongeren op deze manier sterker betrokken worden. Maar, de tool mikt toch 
voornamelijk op een doelgroep die al enige interesse in de thematiek heeft, bijvoorbeeld in milieu en 
klimaat of in wetenschappen zoals chemie en fysica. De tool is momenteel ook vooral geschreven op 
maat van volwassenen. Dit is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in de aangeboden tips. Deze gaan vooral 
over activiteiten waar jongeren zelf weinig controle over hebben zoals koken en kleren wassen. Het is 
ook zichtbaar in de opties om contact op te nemen bij vragen (bellen of mailen). Die 
communicatiekanalen zijn in de beleving van jongeren heel formeel en sluiten niet aan op hun 
leefwereld (zie volgende paragraaf voor concrete aanbevelingen hierover).  
 
Op vlak van webdesign en lay-out vinden alle leerkrachten dat de tool logisch en duidelijk is 
opgebouwd: “de navigatie met verschillende doorklikmogelijkheden zit logisch in elkaar”; “je scrolt er 
makkelijk door”; “de inhoud wordt goed opgebouwd”. De navigatiebalk links in beeld is goed voor het 
overzicht. Hyperlinken in de tekst zijn duidelijk doordat ze blauw aangeduid en onderstreept zijn. 
 
Het taalgebruik wordt als acceptabel ingeschat, en is over het algemeen niet te moeilijk voor de 
doelgroep (zie verder voor enkele specifieke aanbevelingen). “Via het vele doorklikken word je als lezer 
meegezogen in het verhaal.” De hoeveelheid tekst en info wordt echter wel vaak aanzien als een 
probleem, vooral op de aparte stofpagina’s. Daar gaan jongeren hun aandacht niet kunnen 
vasthouden. Het gebruik van fotomateriaal wordt ook als positief ingeschat. De tool is visueel 
aantrekkelijk. Ook de voorstelling van eigen resultaten in de grafiek is heel duidelijk volgens de 
leerkrachten, met name omdat je meer info krijgt als je over de elementen van de grafiek gaat. De 
voorstelling van de resultaten zit goed. Jongeren leren op die leeftijd ook grafieken en legenden lezen.  
 
De persoonlijke boodschappen op de homepage worden overwegend positief beoordeeld. De 
formulering van de hoofdboodschappen is vrij neutraal en niet te betuttelend of alarmerend. De 
directe koppeling aan tips is goed. Toch was het niet voor alle leerkrachten onmiddellijk duidelijk dat 
de homepage een filtering bevatte van de belangrijkste persoonlijke resultaten. De titel ‘stoffen die 
we gevonden hebben’ zet de lezer hier op het verkeerde been (zie verder).  
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De tool leent zich tot slot ook erg goed om klassikaal rond te werken. “Gezondheid is een belangrijk 
onderwerp in de nieuwe leerplannen.” “Het zou ideaal zijn om hier ook een lespakket of een 
projectwerk aan te koppelen: zelf onderzoek doen. Bijvoorbeeld de klas indelen in verschillende 
stofgroepen, waarover ze in groep eerst opzoekwerk moeten doen en dan nadien komen over 
presenteren aan de rest.” Ook voor BSO-richtingen zou dit passen binnen lessen PAV (project 
algemene vakken). “Veel leerkrachten gaan hier interesse in hebben.” 

2.3.4.3 Specifieke aandachtspunten en aanbevelingen 

De leerkrachten deden ook heel wat specifieke aanbevelingen, vooral met de bedoeling om de tool 
nog beter te structureren en jongeren meer leidraad en richting te geven. We kunnen deze 
samenvatten in vier onderdelen: i) vereenvoudigen en verduidelijken, ii) ondersteunen, iii) 
visualiseren en iv) differentiëren. 
 
i) Vereenvoudigen en verduidelijken 

 
Taalgebruik:  

• De tekstblokken zijn vaak (te) lang en er zijn te weinig witregels. Leerlingen moeten beter 
stukjes tekst zien, anders raken ze snel overdonderd door de hoeveelheid tekst. De jongeren 
zullen de tekst wellicht niet volledig doorlezen. Je moet dingen laten oplichten.  

• Woorden in vet zetten (bij de tips gebeurde dat al, maar niet in de andere tekstblokken). 

• Ook het lettertype is niet ideaal: Verdana en Calibri zijn lettertypes die het makkelijkst 
leesbaar zijn voor anderstaligen en voor dyslectische leerlingen.  

• Er kan nog meer met uitschuif- en doorklikmogelijkheden gewerkt worden. Of tekst meer in 
kolommen opbouwen. 

• Tip: bij Microsoft Word is er recent de optie ‘insluitende lezer’. Dit zet automatisch tekst met 
meer witregels, heeft ook een online beeldwoordenboek, achtergrondkleuren, en kan ook 
teksten vertalen. Deze optie werkt goed voor het aanmaken van teksten voor taalzwakke 
leerlingen.  

• Tip: op www.watwat.be kan je de leeftijd aanpassen om uitleg te krijgen over allerlei thema’s 
op maat. Dit kan je gebruiken als inspiratie voor taalgebruik bij 14-16 jarigen. 

Hoofdboodschappen:  

• De hoofding ‘stoffen die we gevonden hebben’ past niet goed bij de samenvatting van 
hoofdboodschappen, dit hoort links te staan bij de lijst met alle stoffen. Beter zou zijn: ‘een 
icoontje met mannetje dat je moet lezen’, of een uitroepteken, een actieknop.  

• De hogere boodschappen concreter benoemen: “hier moet je aan werken” of “dit is 
alarmerend en dit kan je eraan doen”. Dat is voor jongeren duidelijker. Het mag niet te 
algemeen of te vrijblijvende geformuleerd zijn.  Voor positieve of gemiddelde resultaten zullen 
ze minder interesse hebben.   

Grafiek met resultaten en tips: 

• De horizontale lijn in de grafiek is heel dun. 

• Eventueel bij ‘jouw waarde’ nog ‘ik’ toevoegen.  

• Het onderscheid tussen een richtwaarde en een actiedrempel gaan jongeren niet begrijpen. 

• Bovenaan de stofpagina’s staat een pijltje naar beneden en ‘klik hier om direct naar je 
resultaten te gaan’: in de digitale wereld is een pijltje omlaag met een tekst die onderstreept 
staat heel vaak het symbool om iets te downloaden. Dit kan verwarrend werken omdat 
mensen zullen denken dat ze een apart programma zullen openen of downloaden indien ze 
op de tekst klikken.  

• Bij tips rond loden leidingen (of andere tips gerelateerd aan de woning) kan eventueel ook 
een link worden toegevoegd naar rechten en plichten van huurders.  

http://www.watwat.be/
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Algemene studieresultaten: 

• De algemene resultaten kunnen meer naar de achtergrond (niet op de homepage). 

• Slechts klein percentage van deelnemers zal geïnteresseerd zijn in de collectieve resultaten; 
vooral jongeren met interesse in wetenschap en milieu. Het kan wel zo blijven staan op de 
homepage. Indien er ook een klasactiviteit gekoppeld wordt aan de website dan zou je van 
die pagina met collectieve resultaten een webquest kunnen maken. 

GSM versie:  

• De website is redelijk responsief voor smartphone, maar de grafiek wordt erg klein 
voorgesteld en de tips zijn niet duidelijk (printscreen toevoegen?). Als je het GSM scherm 
draait, is de grafiek wel duidelijk: dat kan je met een icoon verduidelijken. (Nota: intussen 
werd een nieuwe versie van DERBI ontwikkeld die responsiever is voor smartphone en andere 
(kleinere) schermen). 

 
ii) Ondersteunen  
 
Verschillende leerkrachten deden ook zinvolle suggesties om de jongeren meer te ondersteunen in 
het doornemen van hun resultaten. De suggesties hebben betrekking op drie terreinen: 
 
Door de website meer te structureren: 
Dit kan in de eerste plaats door woorden meer in vet te zetten of met kleuren en iconen te werken 
(zie punt i) over vereenvoudigen), zodat jongeren meer gericht kunnen lezen en info kunnen zoeken. 
Verder werden twee creatieve aanbevelingen gedaan om de website meer te structureren: 
 

• Een algemeen instructiefilmpje op de intropagina om te tonen hoe je de resultaten op een 
juiste manier moet lezen en interpreteren. “Dit kan iets grafisch zijn, of gewoon een filmpje 
van de tool met een voice-over. Het hoeft geen flitsend promofilmpje te zijn. Maar best wel 
verhalend: ‘bv. volg Marie die net als jij haar resultaten heeft ontvangen.” 

• Een alternatief idee is een mindmap of stappenplan als samenvatting van de website, met 
kernwoorden en vertakkingen. “Dat helpt vaak om de samenhang te zien en het parcours dat 
je moet doorlopen om de info goed te begrijpen. We gebruiken dat vaak in het onderwijs en 
het werkt zeker goed bij anderstaligen en nieuwkomers.  Je zou dat ook kunnen toepassen op 
de stofpagina’s: bv. lood in het midden en dan vertakkingen naar waar je die stof vindt, wat is 
het risico, wat kan je doen.” 
 

 
Figuur 15: Voorbeeld van een mindmap. 
Bron: http://www.alexisvandam.nl/alexida/hoe-maak-je-een-mindmap/ 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Webquest
http://www.alexisvandam.nl/alexida/hoe-maak-je-een-mindmap/
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Door de opties om vragen te stellen te verbreden: 
De huidige opties om vragen te stellen zijn een gratis telefoonnummer en een algemeen mailadres. 
Deze communicatiemiddelen mikken vooral op een volwassen publiek en zullen jongeren minder 
aanspreken. Een telefoonnummer dat enkel tijdens de kantooruren bemand is, is bovendien niet zo 
toegankelijk want dan zitten zij op school.  

 
Het toevoegen van een chat optie werd regelmatig aangehaald: het is anoniemer, jongeren zijn het 
gewoon om met berichten te werken, en het zal hen het gevoel geven dat ze sneller worden geholpen 
met hun vraag. Volgens een leerkracht is de installatie van een chatbot tegenwoordig ook heel 
eenvoudig op een website. Een hybride systeem waarbij vragen eerst automatisch naar een FAQ 
doorverwijzen en pas nadien naar een medewerker kan ook. Dit zal het stellen van vragen 
laagdrempeliger maken voor jongeren, vooral jongeren die minder taalvaardig zijn. 
 
Een duidelijk icoon voor het contactblok of een foto om het wat meer persoonlijk/informeler te maken 
zou ook zinvol zijn.  Vaak is de stap voor ouders te groot om te praten met mensen die ze niet kennen 
(zelfs al voor oudercontact).  
 
Door klassikale ondersteuning via een leerkracht:  
Verder wordt ook ondersteuning door een leerkracht meermaals gesuggereerd. Zeker voor BSO 
jongeren of jongeren met een migratieachtergrond is dit belangrijk, zowel om de website te leren 
gebruiken als voor de interpretatie van de resultaten. Leerkrachten vinden de tool echter bijzonder 
goed geschikt om een klasactiviteit aan te koppelen. “Leerkrachten zijn al met deze thema’s bezig, dus 
dat kan daar goed in passen. Ik zie deze tool als een goede klasactiviteit omdat er heel wat leerdoelen 
in terugkomen. Ook al doen niet alle kinderen uit de klas mee met de studie.” 
Belangrijke voorwaarde is echter dat er een korte leidraad toegevoegd wordt voor de klasleerkracht. 
Dat kan in de vorm van een powerpoint, met bv. een korte introductie, theorie, en een afsluitend 
spelletje. Of fiches met verschillende soorten stoffen. Een leerkracht benadrukte dat deze leidraad 
wel best professioneel wordt opgemaakt, want de didactiek erachter moet wel goed zitten. Een 
andere leerkracht benadrukte dat het vooral op een speelse en interactieve manier gebracht moet 
worden en niet té schools wordt opgevat.  
 
iii) Visualiseren 
 
Enkele aanbevelingen hebben betrekking op het visuele aspect:  

• Werken met vaste iconen, met name op de stofpagina’s (bv. voor meer info, 
gezondheidsrisico, tips, …). Op de startpagina kunnen de icoontjes worden uitgelegd, dan 
kunnen jongeren heel gericht gaan zoeken. 

• Werken met kleurencodes bij de samenvatting van resultaten, bijvoorbeeld  van groen naar 
rood waarbij je direct ziet voor welke stoffen je goed zit en voor welke niet.  

• De website is een persoonlijk rapport, dus je zou deze nog wat meer kunnen personaliseren: 
bv. de voornaam van de deelnemer invoegen op de homepage zodat jongeren persoonlijk 
aangesproken worden. Dit heeft veel impact op de leeservaring.   

Om visueel te kunnen optimaliseren, raadde een leerkracht aan de website te laten screenen en 
adviseren door een IT-firma gespecialiseerd in user experience. Zij kunnen detecteren welk type 
doelgroep een website op een bepaalde manier bekijkt.  

 
iv) Differentiëren  
 
Tot slot worden enkele suggesties gedaan om de inhoud meer te differentiëren.  
Eén leerkracht stelt radicaal om voor jongeren een andere, meer beknopte tool te maken: “Je kan 
beter een onderscheid maken: ouders informeren doe je best zo grondig mogelijk.   
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Dat kan via deze tool. Daarnaast zullen ook jongeren behoefte hebben aan wat feedback, maar dan 
op hun niveau, en daarvoor niet via deze tool. Ik zou dat opsplitsen en ook de info uit elkaar trekken. 
De versie voor jongeren moet beknopter zijn, zoveel mogelijk op 1 pagina zodat ze niet te veel moeten 
zoeken. Zoals een soort barometer dat weergeeft hoe ze scoren voor de stoffen en in heel eenvoudige 
taal duidelijk maken wat dat voor hen betekent. En tips op maat van jongeren formuleren; over dingen 
die ze zelf in de hand hebben.” 
 
Enkele eerdere uitspraken spreken dit enigszins tegen, en dus lijkt er geen consensus over te bestaan. 
In sommige gevallen zijn het bijvoorbeeld de jongeren die hun ouders moeten informeren. Dit pleit 
dus veeleer voor een uniforme tool, die verder vereenvoudigd kan worden en waarbij ondersteuning 
kan worden voorzien bij de interpretatie (zie vorige punten). 
 
Over het feit dat de tips meer op maat van jongeren kunnen worden gemaakt bestaat wel 
eensgezindheid. Dit wordt meermaals aangehaald. “De tips moeten basisdingen zijn die eenvoudig zijn 
toe te passen en ook haalbaar zijn. De thema’s van de tips zullen wel sneller meisjes triggeren dan 
jongens, omdat ze vaak te maken hebben met kledij en voeding. Ze zijn ook meer bezig met die 
onderwerpen want meisjes doen over het algemeen meer in het huishouden dan jongens.” 
 
Sommige leerkrachten zijn er ook voorstander van om niet enkel verhoogde maar ook verlaagde 
resultaten als persoonlijke hoofdboodschap weer te geven. Andere leerkrachten vinden dit niet nodig 
omdat jongeren (net als volwassenen bij bijvoorbeeld een bloedonderzoek via de huisarts) vooral 
geïnteresseerd zullen zijn in resultaten die hoger zijn dan gemiddeld. Bovendien wordt zo vermeden 
dat er té veel info op de homepage zal staan.  

2.3.5 Conclusies en aanbevelingen  

In deze prospectieve evaluatiestudie werden zes diepte-interviews gevoerd met leerkrachten uit het 
secundair onderwijs (2e en 3e graad). Het doel van deze gesprekken was om meer inzicht te krijgen in 
de bruikbaarheid van de digitale DERBI tool voor het terugkoppelen van individuele meetwaarden aan 
studiedeelnemers, specifiek met een doelgroep jongeren in gedachte (14-15 jarigen). Het beperkte 
opzet van deze verkennende studie stelt niet in staat om veralgemenende uitspraken te doen, maar 
de zes gesprekken leverden desalniettemin heel wat zinvolle reflecties en aanbevelingen op. 
 
De tool werd overwegend positief beoordeeld door de leerkrachten, maar tegelijk werden ook heel 
wat aandachtspunten en mogelijke drempels aangehaald. Positieve elementen zijn de logische en 
duidelijke opbouw, de persoonlijke boodschappen en de tips om blootstelling te beperken. Het 
taalgebruik wordt overwegend niet als te complex, betuttelend of alarmerend ingeschat. En de 
leerkrachten denken dat deze tool een grotere kans maakt om jongeren te bereiken dan een klassieke 
brief, die wellicht enkel bij de ouders terecht zal komen. 
 
Toch vinden de leerkrachten de tool vooral op maat gemaakt van een volwassen publiek of voor 
jongeren die al geïnteresseerd zijn in wetenschap, milieu of gezondheid. Creatieve communicatie 
rondom de tool zal nodig zijn om ook andere doelgroepen te triggeren. 
 
Jongeren hebben over het algemeen nood aan goed gestructureerde, visuele en korte communicatie. 
Dat geldt algemeen zo voor digitale communicatie, maar zeker ook voor jongeren die zijn opgegroeid 
met sociale media en een overaanbod aan informatie. Als ze niet meteen getriggerd worden, of niet 
goed begrijpen waarover het gaat, dan zullen de meesten snel afhaken. 
 
De DERBI tool speelt daar in belangrijke mate al op in, door informatie aan te bieden op een gelaagde, 
persoonlijke en visueel aanvaardbare manier. Er is echter nog veel ruimte voor verbetering op vier 
specifieke terreinen:  



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 79 van 172 Rapport M&G 2021 14.03.2022 

1) Vereenvoudigen en verduidelijken, door meer in te zetten op concreet taalgebruik en een 
luchtige vormgeving. 

2) Ondersteunen, door de website beter te structureren, bijvoorbeeld aan de hand van een 
instructiefilmpje of stappenplan, door communicatiekanalen op maat van jongeren te 
voorzien, en door de tool te koppelen aan een klasactiviteit zodat ondersteuning van een 
leerkracht mogelijk is.  

3) Visualiseren, door meer te werken met iconen en kleuren. 
4) Differentiëren, door bepaalde inhoud en boodschappen op te delen naar doelpubliek.  

 
Deze aanbevelingen zullen niet allemaal even evident toe te passen zijn binnen de grenzen van de 
huidige DERBI tool. Maar een vertaalslag richting jongeren is toch belangrijk, niet in het minst omdat 
blijkt dat met name in BSO richtingen het net de leerlingen zijn die de ouders informeren over 
belangrijke thema’s. Via een digitale tool maken we net meer kans om ook deze jongeren te bereiken, 
maar het moet dan wel op hun maat. Alvorens de aangepaste tool in praktijk te brengen, kan het in 
dat opzicht nog zinvol zijn om ook jongeren zelf te bevragen.  
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