Privacyverklaring Coronapeiling Jeugd GGD Kennemerland, 2021
GGD Kennemerland voert in januari 2021 de ‘Coronapeiling Jeugd’ uit. Dit is een grootschalig
vragenlijstonderzoek naar gezondheid, welzijn, leefstijl en de gevolgen van corona onder middelbare
scholieren die naar school gaan in GGD-regio Kennemerland.
Aanleiding
De COVID-19-crisis heeft grote impact op de (mentale) gezondheid en de economie. Er zijn veel
signalen dat er ook grote gevolgen zijn voor de mentale gezondheid van jongeren. In het najaar van
2019, dus vóór ‘Corona’, heeft GGD Kennemerland de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd onder
leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Hieruit bleek onder andere dat ruim de helft
van de leerlingen zich (zeer) vaak gestrest voelde, en dat 14% risico liep op eenzaamheid. De vraag
rijst of, en in welke mate, dit is toegenomen sinds de COVID-19-crisis, en welke andere gevolgen de
crisis heeft voor de gezondheid en leefstijl van leerlingen.
De Coronapeiling Jeugd start in de 2e helft van januari 2021, met een digitale vragenlijst onder
leerlingen van het voortgezet onderwijs.
De Coronapeiling Jeugd heeft als uitgangspunt dat er geen gebruik wordt gemaakt van tot een
individu herleidbare persoonsgegevens. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. In deze
privacyverklaring beschrijft GGD Kennemerland op welke manier zij bij de Coronapeiling Jeugd
omgaat met de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke
manier de GGD ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd.

Doel Coronapeiling Jeugd
De Coronapeiling Jeugd wordt uitgevoerd voor de volgende doelen:
- Het verkrijgen van lokaal en regionaal inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl in tijden
van de COVID-19-crisis van leerlingen van het voortgezet onderwijs in Kennemerland.
- Het ontwikkelen van lokaal beleid om de gezondheid van jongeren te bevorderen in en na de
COVID-19 crisis.
- De gezondheidssituatie van jongeren onder de aandacht van scholen te brengen en hen te
stimuleren tot de ontwikkeling van gericht preventief gezondheidsbeleid.
- Het onder de aandacht brengen van gezondheidsgevolgen voor jongeren in tijden van
COVID-19 bij samenwerkingspartners zodat hier actief op ingezet kan worden.

Thema’s in de vragenlijst
In de vragenlijst komen de volgende thema’s aan bod:
 Algemene gegevens: klas/leerjaar, opleidingsniveau, leeftijd (in jaren), geslacht,
gezinssamenstelling, postcodecijfers (geen letters) of woonplaats, school, persoonlijke omgeving;
 School (schoolbeleving, soort lessen (fysiek, digitaal), ervaring digitaal onderwijs/begeleiding);
 Ervaren gezondheid, slaap;
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Geluk, Psychische gezondheid/depressieve klachten, stress;
Cyberpesten, eenzaamheid;
Corona (corona gerelateerde gebeurtenissen, veranderingen leven, veranderingen leefstijl en
welzijn, (angst voor) ziek worden, maatregelen, behoefte aan hulp).

Verwerkt GGD Kennemerland persoonsgegevens van mij/mijn kind en zo ja, welke?
Om de eerdergenoemde doelen te bereiken, gebruikt GGD Kennemerland een digitale vragenlijst. In
de Coronapeiling Jeugd wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens waarmee een leerling direct kan
worden herkend, zoals naam en adres. In zeldzame gevallen is herleidbaarheid naar een leerling
mogelijk door een combinatie van de ingevulde gegevens. Echter, er wordt nooit gerapporteerd op
individueel niveau, alleen op groepsniveau. Daarnaast wordt niet over een groep gerapporteerd als
deze bestaat uit minder dan 30 leerlingen. GGD Kennemerland treft technische en organisatorische
maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed zijn beveiligd. Bij GGD Kennemerland hebben
alleen de onderzoekers van het team Epidemiologie toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Zij
hebben een geheimhoudingsplicht.

Op welke wijze gebruikt GGD Kennemerland de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?
GGD Kennemerland maakt rapportages voor gemeenten en scholen op basis van de verzamelde
gegevens. In deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk en wordt alleen op
groepsniveau gepresenteerd.

Grondslag uitvoering van de Coronapeiling Jeugd
GGD Kennemerland voert dit onderzoek uit ter uitvoering van een wettelijke plicht (artikel 2 lid 2a en
b Wet publieke gezondheid) en een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke
gezondheid op basis van de Wet publieke gezondheid.
Bij het uitvoeren van de Coronapeiling Jeugd gebruikt GGD Kennemerland alleen de gegevens die
noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de wettelijke taken die GGD Kennemerland namens de
gemeenten uitvoert.
Deelname aan de Coronapeiling Jeugd is vrijwillig. Ouders/verzorgers en leerlingen bepalen zelf of de
leerling wel of niet meedoet aan het onderzoek.
GGD Kennemerland voert het onderzoek uit via scholen voor voortgezet onderwijs in Kennemerland.
De GGD vraagt de scholen om twee aparte e-mails te sturen, één naar de ouders/verzorgers van hun
leerlingen, de ander naar de leerlingen zelf:
- De ouders/verzorgers ontvangen een e-mail met een toelichting op het onderzoek en de link
naar de vragenlijst.
- De leerlingen ontvangen een e-mail met een toelichting op het onderzoek en het verzoek de
vragenlijst in te vullen. De link naar de vragenlijst dienen ze van hun ouders/verzorgers te
ontvangen. Als ouders de link delen met hun kind, beschouwt GGD Kennemerland dat als
expliciete toestemming van de ouder/verzorger. Deze toestemming is nodig omdat de
leerlingen minderjarig (kunnen) zijn.
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Wie ontvangen de verzamelde gegevens van de Coronapeiling Jeugd?
GGD Kennemerland is de uitvoerder van het onderzoek. GGD Kennemerland is onderdeel van de
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De VRK heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met de
externe partij MWM2, die via dochteronderneming Crowdtech de technische afname van de digitale
vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk maakt. Deze externe partij is gebonden aan strikte
voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.
De data worden na volledige afronding van de dataverzameling volledig van de server van MWM2
verwijderd.
GGD Kennemerland heeft via MWM2 toegang tot de ingevulde vragenlijsten. GGD Kennemerland is
na de afnameperiode verantwoordelijk voor de opschoning en verwerking van de gegevens ten
behoeve van de schoolrapportages, gemeenterapportages en een regiorapportage. Bij GGD
Kennemerland hebben alleen de onderzoekers van het team Epidemiologie toegang tot de gegevens
van het onderzoek. De digitale map waarin de databestanden staan is alleen voor hen toegankelijk.
GGD Kennemerland heeft privacy hoog in het vaandel staan. De antwoorden worden strikt
vertrouwelijk behandeld en verwerkt. In uitzonderlijke gevallen kunnen de antwoorden van de
vragenlijst naar een leerling worden herleid. Echter, er wordt nooit gerapporteerd op individueel
niveau, alleen op groepsniveau. GGD Kennemerland en MWM2 treffen technische en
organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten, de gegevens, goed zijn beveiligd.
Zoals genoemd hebben alleen de onderzoekers van het team Epidemiologie bij GGD Kennemerland
toegang tot het gegevensbestand met de ingevulde vragenlijsten. Deze onderzoekers hebben een
geheimhoudingsplicht.
Gebruik functionele cookies: Een cookie is een tekstbestand dat in de browser wordt geplaatst om
deelname aan de vragenlijst mogelijk te maken. In het geval van de Coronapeiling Jeugd wordt er
gebruik gemaakt van een functionele cookie. In deze cookie wordt tijdelijk bewaard wat een
deelnemer heeft ingevuld, zodat deze gegevens niet verloren gaan.
Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met Coronapeiling Jeugd bewaard?
Na de volledige afronding van de dataverzameling worden de gegevens verwijderd van de server van
MWM2.
Omdat de Coronapeiling Jeugd het doel heeft om de gezondheidssituatie van de jongeren te volgen
in de tijd (monitoren), dient GGD Kennemerland ook in de toekomst beschikking te houden over deze
gegevensbestanden. De GGD behoudt geen persoonsgegevens bij het bewaren van deze
gegevensbestanden, immers er wordt van uitgegaan dat er bij de monitor geen persoonsgegevens
worden verwerkt.
De Coronapeiling Jeugd is een vervolg op de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, waarbij de
Coronapeiling specifiek ingaat op de gevolgen van de coronacrisis voor gezondheid, welzijn en
leefstijl van de jongeren. De reguliere Gezondheidsmonitor Jeugd wordt eens per 4 jaar uitgevoerd
en heeft als doel om de gezondheidssituatie van jongeren in die specifieke leeftijdsgroep te volgen in
de tijd (monitoren). Het gaat hier om het in kaart brengen van trends bij groepen, en niet het volgen
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van individuele jongeren/leerlingen. Dit betekent dat GGD Kennemerland ook in de toekomst
beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten. GGD Kennemerland hanteert een
bewaartermijn van 15 jaar voor de gegevensbestanden van de Gezondheidsmonitors. Na 15 jaar
wordt de maatschappij als zodanig veranderd beschouwd dat onderzoeksgegevens geen betekenis
meer hebben.
Welke rechten heb ik?
De Coronapeiling Jeugd heeft als uitgangspunt dat er geen gebruik wordt gemaakt van tot een
individu herleidbare persoonsgegevens. In heel zeldzame gevallen is door een combinatie van de
ingevulde gegevens herkenning van een leerling mogelijk. Dit betekent dat in die gevallen een
leerling en ouders/verzorgers bepaalde rechten toekomen.
Recht op weigering
Deelname aan de Coronapeiling Jeugd is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden geweigerd,
zonder opgave van reden. De ouders/verzorgers ontvangen via school een e-mail met een toelichting
op het onderzoek en de link naar de vragenlijst. De leerlingen ontvangen een e-mail met een
toelichting op het onderzoek en het verzoek de vragenlijst in te vullen. De link naar de vragenlijst
dienen ze van hun ouders/verzorgers te ontvangen. Zowel leerlingen als ouders/verzorgers kunnen
weigeren zonder dit aan de school kenbaar te hoeven maken.
Als een leerling deelneemt, vult hij of zij de digitale vragenlijst in buiten schooltijd, in de
thuisomgeving. Een leerling kan vragen overslaan of het invullen stoppen.
Recht op informatie
Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. Leerlingen en ouders/verzorgers
van deelnemende scholen ontvangen via de school een informatiebrief. Hierin wordt naar deze
privacyverklaring verwezen.
Recht op verwijdering
Dit recht kan niet worden uitgeoefend. Leerlingen krijgen geen unieke inloggegevens. De door een
specifieke leerling ingevulde vragenlijst is niet terug te vinden in het gegevensbestand. Er zijn geen
direct identificerende gegevens van de leerling, zoals naam of adres.
Recht op inzage, rectificatie, beperking
Ook deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend. Bij een verzoek tot inzage, rectificatie of
beperking is het namelijk niet na te gaan welke ingevulde vragenlijst is van de leerling die het verzoek
doet. Er zijn geen direct identificerende gegevens van de leerling, zoals naam of adres.

Bij wie kan ik terecht met vragen?
Op www.ggdkennemerland.nl/coronapeiling-jeugd is een vraag-en-antwoord-document opgenomen.
Hierin vinden leerlingen en ouders/verzorgers antwoord op veel gestelde vragen. Indien leerlingen
en ouders/verzorgers (andere) vragen hebben over de Coronapeiling Jeugd dan kunnen ze een email
sturen naar coronapeiling@ggdkennemerland.nl.
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Voor meer informatie over hoe Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), bestaande uit GGD
Kennemerland en Brandweer Kennemerland, omgaat met persoonsgegevens zie de pagina Privacy
van GGD Kennemerland. Hier is de Algemene Privacy Regeling te vinden, alsook een Privacy
statement.
Indien leerlingen en/of ouders/verzorgers vragen hebben over hun rechten en hoe die kunnen
worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek of een klacht willen indienen, dan kunnen zij
contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@vrk.nl. Ze kunnen ook een
brief sturen aan:
Veiligheidsregio Kennemerland
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 5514
2000 GM Haarlem
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