
 
 

 

Betreft  Middelenmonitor 2019 
 
 
Geachte ouder/verzorger,  
 
Binnenkort gaat de Middelenmonitor 2019 van start. Dit is een groot landelijk onderzoek naar 
het gebruik van sigaretten, alcohol en drugs onder Nederlandse studenten in de leeftijd van 
16 t/m 18 jaar.  
 
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het (eventuele) middelengebruik van de 
schoolgaande jongeren in Nederland. Het is gebleken dat onderzoek op scholen de beste manier is om 
de jeugd te bereiken en zo een objectief beeld van hun middelengebruik te krijgen. Op diverse MBO- 
en HBO-scholen zal Kantar (voorheen TNS NIPO) in de komende periode studenten voor dit onderzoek 
interviewen. 
 
Onze organisatie heeft besloten haar medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Dit 
betekent dat ook op onze locatie(s) een interviewer van Kantar rond zal lopen om een aantal 
studenten te vragen of zij deel willen nemen aan het onderzoek. Deze studenten worden willekeurig 
benaderd (steekproefsgewijs) en gevraagd of ze mee wilden doen. De studenten mogen vervolgens 
zelf aangeven of ze dit wel of niet willen doen. Deelname is geheel vrijwillig! Wanneer de 
studenten aangeven mee te willen doen, krijgen zij op een tablet een aantal vragen voorgelegd over 
roken, alcohol, drugs en leefgewoonten. De beantwoording van de vragen duurt ongeveer 5 
minuten. 
 
De antwoorden die de studenten geven zijn uiteraard volledig anoniem. Dat wil zeggen dat de 
naam van de student niet in de computer wordt ingevuld. De gegeven antwoorden kunnen dus niet 
gekoppeld worden aan een student. Zo kunnen de studenten in alle eerlijkheid antwoord geven. 
Aan het einde van de vragenlijst worden de studenten wel om een e-mailadres gevraagd, wanneer zij 
deel willen nemen aan een loting. Door deel te nemen kunnen zij een cadeaubon winnen. Het e-
mailadres wordt uiteraard alleen voor dit doeleinde gebruikt. 
 
De resultaten van de Middelenmonitor zijn zeer waardevol voor het ministerie van VWS en voor het 
Trimbos-instituut, als expertisecentrum op het gebied van roken, alcohol en drugs. Het onderzoek 
levert belangrijke en bruikbare informatie op voor het bepalen van toekomstig overheidsbeleid, 
preventie en voorlichting op het gebied van de leefstijl van jongeren.  
 
Alle gegevens worden door Kantar volgens de officiële procedures verwerkt. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt 
hiervoor contact opnemen met Kantar: 
 
Evianne Hazeleger (020 5225773 / evianne.hazeleger@kantarpublic.com) 
Marsha Hilhorst (020 5225575 / marsha.hilhorst@kantarpublic.com) 
Projectleiders Middelenmonitor 2019 


