
 

 
Geachte ouder/verzorger, 

 

Binnenkort vraagt de school aan uw kind om een digitale vragenlijst in te vullen: de Corona 

Gezondheidsmonitor Jeugd. In de vragenlijst wordt gevraagd naar gezondheid, welzijn, leefstijl, 

vrije tijd, school en de impact van corona. Scholen in heel Nederland doen mee aan de Corona 

Gezondheidsmonitor Jeugd.  

 

Waarom dit onderzoek? 

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

verstrekkende gevolgen. De gemeente Utrecht onderzoekt daarom in samenwerking met de GGD 

regio Utrecht de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren. Hoe meer 

jongeren meedoen, hoe beter we weten hoe het gaat. De verzamelde gegevens worden gebruikt 

om scholen, gemeenten en de landelijke overheid te adviseren over hun gezondheidsbeleid. De 

gemeente Utrecht publiceert de resultaten van dit onderzoek op www.volksgezondheidsmonitor.nl. 

De school van uw kind ontvangt de gemiddelde resultaten van alle leerlingen die hebben 

meegedaan. Hierin zijn geen antwoorden van individuele leerlingen herleidbaar. Ook kunnen de 

gegevens anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

Hoe verloopt het onderzoek? 

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 vindt plaats in september-oktober 2021. Tijdens een 

lesuur op school vult uw kind een online vragenlijst in. De uitleg wordt op school gegeven. Bij het 

onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar 

een naam of adres. Niemand komt te weten welke antwoorden uw zoon of dochter heeft gegeven. 

Het onderzoek voldoet aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Meer weten over de privacy van uw kind in dit onderzoek? Lees dan onze privacyverklaring 

op Gezondheidsmonitor Jeugd (volksgezondheidsmonitor.nl).  

 

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

meedoen aan het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Als u niet wilt dat uw zoon 

of dochter meedoet aan dit onderzoek, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar de 

mentor van uw zoon/dochter onder vermelding van de naam van uw kind en de klas. Als uw kind 

16 jaar of ouder is, kan het zelf beslissen over deelname. 

 

Vragen? 

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

Jeugd, dan kunt u contact opnemen met Kim Wiegertjes, onderzoeker gemeente Utrecht, 

kim.wiegertjes@utrecht.nl of 06 – 187 035 44.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Drs. Bart J. Andriessen 

Directeur Volksgezondheid (IRM), gemeente Utrecht 
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