Vraag en antwoord document Coronapeiling Jeugd
Waarom dit onderzoek?
Het doel van de Coronapeiling Jeugd is inzicht krijgen in de gezondheid, welzijn en leefstijl
van leerlingen van het voortgezet onderwijs in Kennemerland, in tijden van de Coronacrisis.
De verzamelde gegevens worden gebruikt om scholen en gemeenten te kunnen adviseren
over gezondheid en gezondheidsbeleid in en na de coronacrisis. Gemeenten ontvangen een
rapportage over de gezondheid, het welzijn en leefstijl van jongeren die in hun gemeente
wonen. Deze rapportages zijn ter ondersteuning van het lokale gezondheidsbeleid en
jeugdbeleid. Ook kunnen de gezondheidsgevolgen voor jongeren in tijden van corona onder
de aandacht worden gebracht bij samenwerkingspartners zodat zij hier actief op kunnen
inzetten.
Een uitgangspunt van het onderzoek is het verstrekken van tips voor informatie en hulp aan
de jongeren zelf.

Wat is het verschil tussen de Coronapeiling Jeugd en de vragenlijst & het gesprek over
gezondheid en leefstijl met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD?
Verschillen:
- De gegevens van de Coronapeiling Jeugd worden anoniem verwerkt, de leerling vult
nergens zijn naam in.
- Bij de Coronapeiling gaat het om het verzamelen van informatie over de groep van
jongeren.
- Gemeenten en scholen krijgen hierdoor inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van
jongeren als groep.
- Wat een leerling antwoordt bij de Coronapeiling Jeugd komt niemand, ook niet de arts of
verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg, te weten.
- Wel wordt duidelijk wat de gemiddelden per school zijn.
-

De Check het even vragenlijst voor het gesprek over gezondheid en leefstijl van de
Jeugdgezondheidszorg is niet anoniem, maar wel vertrouwelijk/medisch geheim.
- De jeugdarts of jeugdverpleegkundige bekijkt in de Check het even vragenlijst hoe het
met de leerling gaat. De leerling bespreekt zijn vragen en krijgt misschien een
gezondheidsadvies of hulp als dat gewenst is.
- Als leerling en ouders daarvoor toestemming geven kunnen de antwoorden in deze
Check het even vragenlijst anoniem gebruikt worden als input voor gemeentelijk beleid.
Overeenkomst: De Coronapeiling Jeugd en de gezondheidsonderzoeken van de
Jeugdgezondheidszorg dragen allebei bij aan het verbeteren van de gezondheid van de
jeugd.

Hoe selecteren jullie scholen voor de Coronapeiling Jeugd?
We hebben alle scholen van het voortgezet onderwijs in de regio Kennemerland per email
benaderd en hen gevraagd om mee te werken aan het onderzoek.
Pagina 1 van 4

Wanneer vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek start in de tweede helft van januari 2021, de gegevensverzameling duurt circa
twee weken.

Wanneer zijn de resultaten bekend?
De resultaten voor de regio Kennemerland en de afzonderlijke gemeenten verschijnen in het
voorjaar van 2021. Wanneer de resultaten bekend zijn, kunt u ze vinden in de
Gezondheidsatlas van de GGD.

Wat is de rol van een school?
Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd met medewerking van scholen. Wij vragen de
deelnemende scholen om in de 2e helft van januari twee aparte e-mails over het onderzoek 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.

Waarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk scholen en leerlingen meedoen aan de
Coronapeiling Jeugd?
Hoe meer scholen en leerlingen meedoen aan de Coronapeiling Jeugd des te beter komen de
resultaten van het onderzoek overeen met de werkelijke situatie wat betreft de gezondheid
en het welzijn van leerlingen op scholen in Kennemerland, in tijden van de Coronacrisis.

Hoe zit het met de privacy van leerlingen?
Ouders/verzorgers worden gevraagd de link naar de vragenlijst door te geven aan hun kind.
Het betreft een algemene link per school, deze is niet gekoppeld aan een naam of adres van
een leerling. De leerling kan de vragenlijst invullen via een beveiligde website van
Crowdtech/MWM2. Het invullen gebeurt individueel. In de vragenlijst zelf wordt ook niet
gevraagd naar een naam of adres. De onderzoekers kunnen niet zien wie welke vragenlijst
heeft ingevuld. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.
Rapportages bevatten alleen groepsgegevens, geen gegevens over individuele leerlingen. Op
www.ggdkennemerland.nl/coronapeiling-jeugd vindt u de privacyverklaring van de
Coronapeiling Jeugd. In deze privacyverklaring leest u hoe GGD Kennemerland omgaat met
privacyaspecten rondom dit onderzoek. U vindt er bijvoorbeeld meer informatie over de
rechten die u heeft.
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Hoe is de Coronapeiling Jeugd beveiligd?
GGD Kennemerland verwerkt de verzamelde gegevens van de Coronapeiling Jeugd. De
gegevens zijn verzameld via de digitale vragenlijst die leerlingen hebben ingevuld. De
vragenlijst is door de onderzoekers van de GGD gebouwd met de technologie van Crowdtech
Survey (onderdeel van MWM2). Deze technologie wordt gehost door Crowdtech, die de
veiligheid van de data waarborgt. Crowdtech is ISO 27001 gecertificeerd. Het platform draait
op eigen servers die in het datacentrum in Amsterdam staan, en slaat geen IP-adressen of
andere herleidbare persoonsgegevens van respondenten op.
De onderzoekers/epidemiologen van GGD Kennemerland halen met behulp van hun eigen
inlog account de data op van de server van Crowdtech. Vervolgens slaan ze de data op een
beveiligde schijf, waartoe alleen onderzoekers van het team Epidemiologie toegang hebben,
op. De data worden na volledige afronding van de monitor volledig van de server van
MWM2/Crowdtech verwijderd.

Is deelname aan het onderzoek verplicht?
Nee, deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Maar voor het onderzoek is het belangrijk dat
zoveel mogelijk leerlingen meedoen.
Zowel leerlingen als ouders/verzorgers kunnen weigeren zonder dit aan de school of aan de
onderzoekers kenbaar te hoeven maken. De antwoorden van de leerlingen worden strikt
vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Gegevens zijn niet herleidbaar naar één persoon. De
rapportages bevatten alleen groepsgegevens, geen gegevens over individuele leerlingen. De
onderzoekers kunnen niet zien wie welke vragenlijst heeft ingevuld. Voor meer informatie
over de rechten van een leerling, kunt u de privacyverklaring van het onderzoek raadplegen.

Hoe weet de GGD of mijn kind mijn toestemming heeft om mee te doen?
Ouders/verzorgers ontvangen via school een e-mail met een toelichting op het onderzoek en
de link naar de vragenlijst. Leerlingen ontvangen eveneens via school 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.

Kan ik de vragenlijst van tevoren inzien?
Nee, dat is niet wenselijk. Zo willen we voorkomen dat het invullen van de vragenlijst wordt
beïnvloed doordat men van tevoren gaat nadenken over de antwoorden, of dat men de
antwoorden van tevoren met anderen gaat bespreken. Dit kan onder andere leiden tot
sociaal wenselijke antwoorden.

Wat staat er in de tips voor informatie en hulp, die een leerling ontvangt?
Direct na het invullen van de digitale vragenlijst kan een leerling tips voor informatie en hulp
lezen. Deze tips zijn niet gekoppeld aan de gegeven antwoorden. Leerlingen worden
verwezen naar betrouwbare en informatieve sites (bijvoorbeeld www.jouwggd.nl) waar ze
algemene informatie kunnen vinden over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. Daarnaast
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bevatten de sites vaak een chatfunctie zodat de leerlingen hun vragen kunnen stellen aan
professionals.

Wat gebeurt er met de resultaten van de Coronapeiling Jeugd?
GGD Kennemerland verwerkt de verzamelde gegevens. De gegevens worden door de GGD
strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. De GGD gebruikt de resultaten om scholen en
gemeenten in Kennemerland te adviseren over gezondheidsbeleid voor jongeren. De
gemeenterapportages zijn in het voorjaar van 2021 terug te vinden in de Gezondheidsatlas
van de GGD. Ook de jongeren zelf krijgen advies: direct na het invullen van de vragenlijst
ontvangen leerlingen tips voor informatie en hulp.

Kunnen de gegevens na het invullen van de vragenlijst worden ingezien, gewijzigd of
verwijderd?
Het is niet mogelijk de gegevens na het invullen in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De
door een specifieke leerling ingevulde vragenlijst is namelijk niet terug te vinden in het
gegevensbestand. Er zijn geen direct identificerende gegevens van de leerling, zoals naam of
adres. Voor meer informatie over de rechten van een leerling, kunt u de Privacyverklaring
van het onderzoek raadplegen (op www.ggdkennemerland.nl/coronapeiling-jeugd).

Hoelang worden de resultaten bewaard?
De gegevensbestanden van de Coronapeiling Jeugd worden door GGD Kennemerland 15 jaar
bewaard. Alleen de onderzoekers van het team Epidemiologie hebben toegang tot de digitale
mappen van het onderzoek en hebben toegang tot deze gegevens. In de privacyverklaring
van de Coronapeiling Jeugd (op www.ggdkennemerland.nl/coronapeiling-jeugd) leest u hoe
GGD Kennemerland omgaat met privacyaspecten rondom dit onderzoek.
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