
 

 

Onderwerp: Deelname van uw zoon of dochter aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 

Datum: september 2021 

 

Geachte ouder/verzorger, 

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit 

verstrekkende gevolgen. De GGD Amsterdam onderzoekt daarom de impact van corona op de 

gezondheid en het welzijn van jongeren. Dit onderzoek heet de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 

2021. De school van uw kind doet ook mee aan dit onderzoek. Omdat uw kind in klas 2 of 4 zit, zal 

hij of zij uitgenodigd worden om deel te nemen. In deze e-mail vindt u meer informatie.  

 

Wat is het en wanneer vindt het plaats? 

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 vindt plaats in de periode 20 september tot en met 15 

oktober 2021. De verzamelde gegevens worden gebruikt om scholen, gemeenten en de landelijke 

overheid te adviseren over beleid dat de gezondheid van de jongeren een boost geeft! 

 

Hoe verloopt het onderzoek? 

Tijdens een lesuur op school vult uw zoon of dochter een online vragenlijst in. In de vragenlijst 

wordt gevraagd naar gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, school en de impact van corona. In de 

vragenlijst wordt niet gevraagd naar een naam, geboortedatum of adres. Niemand komt te weten 

welke antwoorden uw zoon of dochter heeft gegeven. We presenteren alleen resultaten over een 

totale groep, bijvoorbeeld over alle 2e-klassers in een gemeente. Ook met de school worden alleen 

de gemiddelde resultaten gedeeld.  

 

Is de privacy bij deelname gewaarborgd? 

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een 

algemene link. Deze link is uniek voor elke school, op deze manier weten we op welke school de 

vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam, geboortedatum of adres. 

De GGD vraagt alleen naar de postcode, omdat we deze nodig hebben om gegevens per gebied of 

stadsdeel te rapporteren.  

 

De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden 

voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm 

van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen 

de vragenlijst invullen. Voor elk onderzoek is het verplicht om een privacyverklaring op te stellen. 

De privacyverklaring voor de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd hebben wij gepubliceerd op de 

website van de GGD Amsterdam.  

https://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/gezondheidsmonitors/corona-gezondheidsmonitor-jeugd-2021/


Is deelname de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd verplicht? 

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Is uw kind jonger dan 16 jaar en wilt u niet dat uw zoon 

of dochter meedoet aan dit onderzoek, dan wordt u verzocht voor vrijdag 1 oktober 2021 een mail 

te sturen naar b.vanvlokhoven@hubertusberkhoff.vova.nl Als uw kind 16 jaar of ouder is, dan mag 

hij/zij volgens de wet alleen zelf beslissen om wel of niet mee te doen aan het onderzoek. Voor 

kinderen is deelname aan het onderzoek altijd vrijwillig. Uw kind kan aan de docent, die bij de 

afname van de vragenlijst aanwezig is, doorgeven dat hij/zij niet mee wil doen aan het onderzoek. 

Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren 

meedoen aan het onderzoek. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over dit onderzoek, of wilt u meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor 

Jeugd, op de website van de GGD Amsterdam vindt u de vragenlijst, de privacyverklaring en een 

overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u 

mailen naar egz@ggd.amsterdam.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marcel van der Wal,  

 

Hoofd Team Jeugd, GGD Amsterdam 
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