Meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor PRO-VSO
Wat is de Gezondheidsmonitor Praktijkonderwijs (PRO) en Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO)?
De Corona Gezondheidsmonitor PRO-VSO is een onderzoek om te kijken of de periode van corona
effect heeft gehad op de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren.
Het onderzoek vindt plaats in oktober of november 2021 bij leerlingen van het PRO en het VSO.
Jongeren doen mee met het onderzoek door op school via de computer een korte vragenlijst in te
vullen. Niet alle leerlingen en niet alle VSO-scholen doen mee. De school heeft hierin een keuze
gemaakt of hun leerlingen mee (kunnen) doen aan het onderzoek.
Ook op de andere scholen voor het voortgezet onderwijs doen we zo’n soort onderzoek. Maar daar
is de vragenlijst veel langer.
Hoe gaat het onderzoek?
Leerlingen van de klassen die meedoen vullen op school, tijdens een lesuur, een vragenlijst in via
de computer. De vragen gaan over van alles waar jongeren mee te maken hebben zoals
gezondheid, geluk, vrienden, school, bewegen, alcohol, roken en sociale media. Ook worden een
paar vragen gesteld hoe zij het vonden in de corona-periode.
De leerlingen hoeven nergens hun naam, adres, leerling-nummer of iets dergelijks in te vullen.
Niemand komt te weten wie welke antwoorden heeft gegeven.
Leerlingen krijgen na afloop een link naar de website JouwGGD.nl. Dit is een betrouwbare site
met meer informatie over bijvoorbeeld corona, vriendschap, roken, alcohol, drugs, bewegen of
somberheid.
Wat doen we met de uitkomsten?
De GGD maakt een overzicht van de uitkomsten van de school. Deze uitkomsten bespreken we
met de school. Daarbij bedenken we samen hoe de school de uitkomsten kan gebruiken om betere
plannen te maken voor de gezondheid van de leerlingen.
Hoe zit het met de privacy?
De Corona Gezondheidsmonitor PRO-VSO is een anoniem onderzoek. In de vragenlijst vragen we
niet naar identificeerbare gegevens, zoals naam, adres, leerlingnummer of iets dergelijks. Ook
vragen we niet naar andere gegevens die in combinatie met elkaar te herleiden zijn naar een
leerling. We weten dus niet wie wat heeft ingevuld en daar kunnen we op geen enkele manier
achter komen. Daarom is dit een anoniem onderzoek.1
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Dit is anders bij de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd voor de reguliere scholen van het voortgezet
onderwijs. Omdat zij een langere vragenlijst hebben met een aantal extra vragen (zoals
postcodecijfers/woonplaats, leerjaar, gezinssamenstelling) mogen we dat onderzoek juridisch gezien niet
anoniem noemen. En daar gelden dan extra privacyregels. Dat is in de Corona Gezondheidsmonitor PRO-VSO
niet aan de orde. Maar toch hebben we ook voor dit onderzoek dezelfde strenge beveiligingsmaatregelen.

Bij wie kan ik terecht met vragen?
Heeft u nog een vraag over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de GGD door te
mailen naar onderzoek@ggdgelderlandzuid.nl of te bellen naar tel. (088) 144 71 44 en vragen naar
Ylva Koopman, Marlene van der Star of Brechtje Bandell.

