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Veelgestelde vragen over de OKO Gezondheidsmonitor 2022 

 

Wat is de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022? 

Gemeente Goeree Overflakkee doet mee aan Opgroeien in een Kansrijke Omgeving in 

samenwerking met middelbare scholen en de GGD. Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen 

wanneer zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Opgroeien in deze 

omgeving maakt ook de kans kleiner dat zij gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. Met 

'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO) werkt iedereen in de gemeente Goeree 

Overflakkee samen aan het vormen van de positieve leefomgeving voor jongeren: thuis, op 

school, in de vriendenkring en in de vrije tijd. 

 

De gemeente Goeree Overflakkee heeft GGD Rotterdam-Rijnmond gevraagd om een 

vragenljistonderzoek uit te zetten bij de jeugd uit klas 2 en klas 4 van het voortgezet 

onderwijs op Goeree Overflakkee. Alle middelbare scholen doen mee en naar verwachting 

ruim 1.400 jongeren. Het onderzoek vindt plaats tussen 3 oktober en 20 november 2022. 

 

Hoe verloopt het onderzoek?  

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. 

Een docent begeleidt of medewerker van de GGD begeleidt de afname. De vragenlijst bevat 

verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, middelengebruik 

door leeftijdgenoten, mening van ouders over middelengebruik en school. Leerlingen die 

meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de 

vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie. 

 

Zijn leerlingen verplicht om deel te nemen aan de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 

2022? 

Nee, deelname aan de OKO Gezondheidsmonitor 2022 is geheel vrijwillig. Alle ouders of 

verzorgers én leerlingen worden vooraf geïnformeerd over het onderzoek. Wilt u niet dat uw 

zoon of dochter meedoet aan de OKO Gezondheidsmonitor 2022? Dan kunt u dit doorgeven 

aan de school zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Ook als een leerling zelf niet 

mee wil doen, dan kan hij of zij dit (ter plekke) aangeven. Voor de betrouwbaarheid van het 

onderzoek is het echter belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen aan het onderzoek. 

 

Waarom is deze extra uitvraag nodig? 

De gemeente Goeree Overflakkee heeft GGD Rotterdam-Rijnmond gevraagd om de jeugd op 

Goeree Overflakkee te bevragen over hun mentale gezondheid, leefstijl en aspecten in hun 

omgeving die deel van invloed zijn daarop. Daarmee wil de gemeente de komende jaren werk 

maken van een preventieve aanpak voor (mentale) gezondheid en leefstijl. Dit zodat de jeugd 

opgroeit in een kansrijke omgeving waar middelengebruik geen onderdeel van uitmaakt. 

Recente gegevens over de omgevingsfactoren zijn nog niet voldoende beschikbaar voor de 

gemeente. De gemeente wil op basis van deze gegevens samen met alle betrokkenen beleid 

maken. 
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Wat hebben leerlingen zelf aan deze extra uitvraag? 

Het invullen van de vragenlijst kan jongeren zelf aan het denken zetten over een gezonde 

leefstijl. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op 

het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare 

informatie. 

 

Uiteindelijk is deze extra uitvraag ook bedoeld om de juiste zorg te kunnen bieden aan 

jongeren met gezondheidswinst als gevolg. Verder wordt er niet gewerkt met een vast pakket 

aan interventies of campagnes. Lokaal worden uitkomsten van de vragenlijst besproken en 

met elkaar wordt bepaald wat de grootste problemen zijn en waar kansen liggen om deze aan 

te pakken. 
 

Waarom krijgen de jongeren geen uitnodiging om de vragenlijst thuis in te vullen?  

Het is bekend dat meer jongeren de vragenlijst invullen als dit gezamenlijk op school wordt 

gedaan in de klas dan wanneer ze dat thuis moeten doen. Het geeft dus een betere respons 

en een meer betrouwbaar beeld. Ook voorkómen we zo dat ouders ‘meekijken’ bij het 

invullen. We willen echt dat jongeren 100% eerlijk kunnen zijn, ook over gevoelige 

onderwerpen zoals alcohol, roken en drugs. Daarnaast kunnen jongeren direct vragen stellen 

over de vragenlijst aan de medewerker van de GGD of de docent. 

 

Hoe zit het met de privacy van leerlingen?  

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Leerlingen hoeven niet in te 

loggen met een persoonlijke code. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link 

is uniek voor elke school, op die manier weten we op welke school de vragenlijst is 

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

nummer. De GGD vraagt alleen de viercijferige postcode, zodat de GGD de gegevens 

op gemeenteniveau kan analyseren.  

  

Voldoet het onderzoek aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?  

Uiteraard voert de GGD dit onderzoek uit conform de AVG wet- en regelgeving. In dit 

onderzoek worden voldoende beveiligingsmaatregelen genomen om gegevens te beveiligen 

tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld door het 

gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen hun vragenlijst invullen.  

 

De vragenlijst is geprogrammeerd door Research 2Evolve en draagt zorg voor de technische 

afname en dataopslag van de vragenlijsten. De GGD heeft met Research 2Evolve een 

verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Research 2Evolve houdt geen IP-adressen bij 

waarvandaan de vragenlijst is ingevuld.  

 

Worden leerlingen en hun ouders/verzorgers zelf ook geïnformeerd over het onderzoek 

en de privacy?  

Ja, ouders/verzorgers en leerlingen ontvangen, via de middelbare school, een e-mail met 

daarin alle informatie over de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022. 
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Wat gebeurt er met de resultaten van de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022? 

Op gemeentelijk niveau ontstaat een beeld hoe het gaat met de gezondheid en het welzijn 

van jongeren. De resultaten zijn essentieel bij het maken van toekomstgericht 

gezondheidsbeleid en helpen gemeenten om nog beter te bepalen waar de nadruk moet 

liggen op het bieden van zorg en ondersteuning aan jongeren. Het is vooral gericht op 

versterken van preventieve factoren die een rol spelen bij het middelengebruik. Voorbeelden 

hiervan zijn meer aanbod van sporten, meer aanbod van kunst en cultuur en het vergroten 

van ouderbetrokkenheid. 

 

Waar worden de resultaten van de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022 gepubliceerd? 

De resultaten van de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022 worden gepubliceerd door de 

gemeente. De GGD rapporteert de cijfers in een rapport. De school ontvangt van de GGD een 

rapportage (schoolprofiel) met daarin de gemiddelde resultaten. 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. 

 

Welke scholen doen mee aan de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022?  

De gemeente heeft de middelbare scholen op Goeree Overflakkee gevraagd om mee te doen. 

Om betrouwbare informatie te verzamelen over de gezondheid van de jeugd is het belangrijk 

dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Omdat alle scholen meedoen kunnen we ook cijfers 

op gemeenteniveau analyseren. Dit is belangrijk voor het lokale gezondheidsbeleid.  

  

Heeft u vragen? 

Het onderzoek wordt in 2023 en 2025 herhaald. Meer informatie over de 

Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl. Meer informatie over 

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving vindt u op www.trimbos.nl/aanbod/opgroeien-in-een-

kansrijke-omgeving/.  

 

Wil u meer informatie of heeft u vragen over de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd 2022? Dan 

kunt u contact opnemen met de onderzoeksafdeling gezondheidsmonitor@rotterdam.nl of kijk 

bij de veelgestelde vragen op onze website.   

 

http://www.monitorgezondheid.nl/
https://www.trimbos.nl/aanbod/opgroeien-in-een-kansrijke-omgeving/
https://www.trimbos.nl/aanbod/opgroeien-in-een-kansrijke-omgeving/
mailto:gezondheidsmonitor@rotterdam.nl
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