Uitnodiging vragenlijst voor ouders

Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren
Mag uw kind roken, drinken of onbeperkt
gamen?

Geachte ouder/verzorger,
De school van uw kind doet mee met een groot, landelijk onderzoek over
de gezondheid en het welbevinden van Nederlandse scholieren. De kennis die
dit onderzoek oplevert, wordt gebruikt voor de ontwikkeling van
overheidsbeleid en preventieprogramma’s, zoals de Gezonde School, de NIX18
campagne en de Rookvrije Generatie.
Leerlingen uit een aantal klassen van de school zijn uitgenodigd om een
online vragenlijst in te vullen. Als uw kind in één van deze klassen zit, dan
heeft u hierover meer informatie van de school ontvangen. Deze mail is echter
bedoeld voor alle ouders van de school.

Ook uw mening telt!
Uit het onderzoek van 2019 bleek dat steeds meer kinderen rookvrij opgroeien
en dat bijna driekwart van de jongeren van hun ouders geen alcohol mag
drinken. Hoe gaat u om met bovenstaande thema’s in de opvoeding van uw
kind? Waar liggen uw zorgen? Uw ervaringen en mening zijn belangrijk voor
ons onderzoek. Deze informatie kunnen we namelijk gebruiken voor het
ontwikkelen van lesprogramma’s en voorlichtingscampagnes. Helpt u mee
door een online vragenlijst in te vullen?

Doe mee
Ga naar: www.trimbos.nl/hbsc-ouders en log in met
wachtwoord: ouders2021

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten, dus vul hem meteen
in! Komt het nu niet goed uit? Vul dan de vragenlijst vóór 20 december 2021
in. U kunt de vragenlijst het beste invullen op een tablet of laptop.

Vertrouwelijk en anoniem
De vragenlijst is anoniem. U vult dus nergens uw naam in. Uw antwoorden
behandelen we strikt vertrouwelijk. De school en uw kind ontvangen uw
antwoorden niet.

Meer informatie?
Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u weten hoe we omgaan met uw
privacy? Kijk dan op www.hbscnetherlands.com/informatie-voor/ouders/. Of
neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar hbsc@trimbos.nl.

