Veelgestelde vragen Corona Gezondheidsmonitor Jeugd Gelderland-Zuid
ALGEMEEN
Waar gaat de vragenlijst over?
In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:
•

Algemene gegevens: leerjaar, opleiding, leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, postcodecijfers
of woonplaats

•

Gezin/vrienden: ingrijpende gebeurtenissen in het gezin, moeite met rondkomen, relatie met
de ouders, relatie met vrienden

•

Gezondheid en welbevinden: ervaren gezondheid, geluk, psychosociale gezondheid, sombere
gevoelens, pesten, stress, slapen, weerbaarheid

•

Corona: ervaringen, effecten, vaccinatiebereidheid en twijfels, school in coronatijd

•

Leefstijl: bewegen, alcoholgebruik, roken, drugs

•

School: schoolplezier

•

Social Media/gamen: sexting, risicovol social mediagebruik, risicovol gamen

Gebeurt dit onderzoek alleen in Gelderland-Zuid?
Nee, het onderzoek wordt in heel Nederland tegelijkertijd uitgevoerd. Wel is het zo dat alle GGD’en
zelf de keuze hebben om naast de landelijk verplichte vragen ook nog extra vragen toe te voegen.
Ook GGD Gelderland-Zuid doet dat, om zo vragen te kunnen stellen over onderwerpen die in onze
regio van belang zijn. De gemeenten hebben meebeslist over deze extra onderwerpen.
Voorbeelden van de extra keuze-onderwerpen zijn: sociale steun door ouders en vrienden,
prestatiedruk, sombere gevoelens, drugsgebruik.
Hoe zit het met het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs?
Ook het praktijkonderwijs (PRO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) doet mee met de
Corona Gezondheidsmonitor. Maar voor het PRO en VSO werken we met een aangepaste, sterk
verkorte vragenlijst.
Alle praktijkscholen in Gelderland-Zuid doen mee (+ het PRO in Boxmeer en Bemmel) en een groot
deel van het VSO doet mee. Reden dat niet al het VSO meedoet is omdat het niet voor alle VSOtypen mogelijk is om leerlingen zelf een vragenlijst op de computer te laten invullen.
Omdat de PRO- en VSO-scholen meestal kleiner van omvang zijn, doen op deze scholen vaak
meerdere leerjaren mee. Lees hier meer over de Gezondheidsmonitor PRO-VSO.
Is meedoen verplicht?
Nee, meedoen is vrijwillig. Hoewel we aan allerlei privacy-maatregelen voldoen, kan het zijn dat
sommige ouders en/of jongeren bezwaar hebben om mee te doen. Daarom kunnen ouders aan de
school laten weten dat ze niet willen dat hun kind meedoet. Maar het onderzoek vindt wel plaats
tijdens een lesuur op school, daarom zullen jongeren die niet meedoen met het onderzoek een
vervangende opdracht krijgen. Jongeren die tijdens het invullen vragen tegen komen die ze niet
willen invullen, kunnen deze vragen overslaan. Geen enkele vraag is verplicht om in te vullen.

Wat gebeurt er met de ingevulde gegevens?
De onderzoekers van de GGD verwerken de gegevens. De GGD maakt rapportages voor scholen en
gemeenten. In die rapportages gaat het niet om informatie per leerling. We geven cijfers over alle
leerlingen in een school of gemeente of uitgesplitst naar bijvoorbeeld leerjaar of geslacht. Scholen,
gemeenten en GGD’en gebruiken deze informatie bij het maken van plannen voor het verbeteren
van de gezondheid, het welzijn of de leefstijl van de jeugd en het zo goed mogelijk verhelpen van
eventuele negatieve effecten van corona.
VRAGEN OVER PRIVACY EN VEILIGHEID VAN DE GEGEVENS
Hoe zit het met de privacy?
In de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd vragen we niet naar identificeerbare gegevens. Dat wil
zeggen dat de leerlingen nergens hun naam, adres, leerling-nummer of iets dergelijks invullen.
Niemand komt dus te weten wie welke antwoorden heeft gegeven. Daar gaat het ons ook niet om.
In het onderzoek willen we alleen uitspraken doen over groepen jongeren (bijv: over de leerlingen
van een school of de jongeren uit een gemeente). Omdat het in theorie wel mogelijk is dat een
leerling, door een unieke combinatie van antwoorden, herkend zou kunnen worden door de
onderzoeker, voldoen we aan alle eisen van de privacywet. Zo zijn er allerlei voorwaarden en
(beveiligings)-maatregelen vastgelegd om herleidbaarheid te voorkomen.
Lees meer over privacy, gegevensbeveiliging en recht om te weigeren in de privacyverklaring.
Is het wel veilig om deze gegevens via internet in te vullen?
De technische kant van het invullen van de vragenlijsten wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau
I&O Research uit Nederland. De GGD en I&O Research hebben een Verwerkingsovereenkomst
afgesloten. Daarin hebben ze een pakket van beveiligingsmaatregelen vastgelegd. Zowel de GGD
als I&O Research voldoen aan alle benodigde beveiligingsvereisten. Bovendien worden van de
leerlingen geen naam, adres of iets dergelijks vastgelegd.
Staat je vraag (en antwoord) er niet bij?
Dan kan je de vraag stellen 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.

