
DIT IS EEN 
GEZAMENLIJK INITIATIEF 

VAN DE GGD’EN

Internetbrowsers
De digitale vragenlijst werkt op alle moderne, 
 gangbare browsers. Bijvoorbeeld Microsoft Edge, 
Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox.

Mocht er met een andere browser gewerkt  worden, 
dan kan er eenvoudig getest worden of die ook 
werkt. Dat kan via de onder het kopje ‘testlink’ 
 genoemde link. 

 Wifi op scholen 
(bij tablet of mobiel gebruik) 
De eisen voor Wifi op scholen hangt af van het 
aantal  leerlingen dat gebruik maakt van Wifi, 
de  bandbreedte van de internetaansluiting, 
het  gemiddelde verbruik, of sites  worden 
 geblokkeerd etc. 

Het afnemen van de digitale vragenlijst kost bijna 
geen bandbreedte omdat er vrijwel geen logo’s 
en/of plaatjes in zitten. Het profiel zal laden bij de 
eerste vraagstelling. 

Firewalls
De internettoegang tot de vragenlijst wordt in 
 principe niet door firewalls geblokkeerd. Het verkeer 
loopt via een  https poort. Als deze is geblokkeerd, 
dan zal er sowieso geen  internettoegang zijn en 
kan er niet gesurft worden.

Testlink
Vooraf kunnen scholen middels een testlink 
kijken of de internettoegang tot de vragenlijst niet 
geblokkeerd wordt middels een firewall. De testlink 
wordt ongeveer een week voordat het onderzoek 
op uw school plaatsvindt opgestuurd.

Indien er geen toegang is tot de vragenlijst dan is 
het  raadzaam om eerst te controleren of  andere 
 websites wel werken en tevens na te gaan of de 
school geen restricties heeft op bepaalde websites 
(bijvoorbeeld alleen toegang tot websites welke de 
school zelf geschikt acht voor leerlingen).
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De online vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 kan via een computer, tablet of  smart-
phone worden ingevuld (zorg dat alles opgeladen is!). Let op bij keuze voor  afname via tablet of  smartphone 
dat leerlingen deze op de dag van afname bij zich hebben en dat ze opgeladen zijn. Zorg  eventueel voor een 
alternatief voor leerlingen die hun tablet of smartphone vergeten zijn (op te laden).

Indien deze problemen zijn uitgesloten en de  vragenlijst toch niet functioneert 
kan contact  opgenomen worden met één van de onderstaande personen. 


