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Veel gestelde vragen 

Hoe selecteren jullie scholen voor het Voortgezet Onderwijs?  

Wij hebben alle scholen voor het reguliere Voortgezet Onderwijs in onze regio aangeschreven en 
gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Van de 22 scholen doen er in ieder geval 18 mee. 

Hoe zit het met de privacy van leerlingen?  

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd doordat elke leerling een eigen inlogcode 
met bijbehorend wachtwoord ontvangt, die toegang geeft tot de vragenlijst. Deze inlogcode wordt op 
basis van willekeur aan leerlingen verstrekt. De GGD vraagt niet naar de naam, geboortedatum of 
andere direct identificeerbare gegevens van leerlingen, niet bij het inloggen en ook niet in de 
vragenlijst. De antwoorden worden hierdoor strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Zie voor meer 
informatie over privacy de ‘Privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jeugd’.  

Is deelname aan het onderzoek verplicht?  

Nee, de deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Wanneer ouders/verzorgers niet willen dat hun 
zoon/dochter meedoet aan het onderzoek,  kunnen zij dit doorgeven aan de school zonder dat 
hiervoor een reden hoeft te worden opgegeven. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het 
echter belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen meedoen aan het onderzoek. 

Wat als de vragenlijst vragen oproept bij mijn kind/een leerling? 

Als een leerling na het invullen van de vragenlijst wil praten over zichzelf of over de vragen,  kan hij/ zij 
overdag contact opnemen met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige van Jeugd en Gezin via 
info@jggv.nl. Anoniem contact (chatten) kan via www.jouwGGD.nl.  

Wat gebeurt er met de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd? 

GGD’en en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verwerken de verzamelde 
gegevens. De resultaten worden weergegeven in rapporten en komen openbaar te staan op 
www.ggdgv.nl. 
De overheid, gemeenten en andere organisaties gebruiken deze resultaten voor de ontwikkeling en 
bijsturing van hun beleid om de gezondheid van jongeren te verbeteren. 
De school ontvangt van de GGD een rapportage (schoolprofiel) met daarin de resultaten van de eigen 
leerlingen. Met deze rapportage krijgt de school een indruk van de leefstijl en gezondheid van de 
leerlingen en de factoren die daarop van invloed zijn, maar ook een indruk van hoe de leerlingen de 
sfeer op school ervaren. De school is eigenaar van de schoolrapportage en bepaalt zelf of andere 
organisaties de gegevens mogen zien. 

Hoe is de Jeugdmonitor beveiligd? 

De Jeugdmonitor is onderdeel van de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, een samenwerking 
van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en alle GGD’en in Nederland. De 
vragenlijst is ontwikkeld met - en wordt gehost door - het uit Nederland afkomstige Formdesk, een 
online formulieren management systeem. Veel (overheids)organisaties hebben hun formulieren 
ondergebracht bij Formdesk waarbij vaak vertrouwelijke of privacygevoelige informatie wordt 
uitgevraagd. Beveiliging van de gegevens heeft bij Formdesk dan ook continue aandacht. De 
informatie zal door Formdesk nimmer anders worden gebruikt dan door de instructies van het RIVM 
gedicteerd. In de Verwerkingsovereenkomst die is afgesloten tussen het RIVM en Formdesk is een 
pakket van beveiligingsmaatregelen vastgelegd. Het RIVM heeft daarnaast recentelijk door een 
externe partij een VAPT (vulnerability and penetration test) laten uitvoeren (bij deze test zoekt een 
team van internet beveiligingsspecialisten en ethical hackers naar kwetsbaarheden in het systeem) 
waaruit geconcludeerd is dat Formdesk als basis voor de Jeugdmonitor veilig is. 
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