
In het najaar van 2019 voeren we het EXPLORE onderzoek uit. EXPLORE is een landelijk 
onderzoek naar roken, drinken en drugsgebruik door scholieren in het praktijkonderwijs 
en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het 
Trimbos-instituut met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Met deze folder willen wij u informeren over het onderzoek en vragen om mee  
te doen. 

Waarom is het onderzoek belangrijk?
Jongeren in het praktijkonderwijs en VSO lijken een extra kwetsbare groep voor vroeg 
en riskant middelengebruik en het later ontwikkelen van verslavings problematiek. 
Daarom is in 2008 voor het eerst op deze schooltypen een landelijk onderzoek naar 
roken, drinken en drugsgebruik gedaan. Na ruim 10 jaar is het tijd om deze studie te 
herhalen. Want hoe staat het er nu voor met de jongeren op deze scholen? Bovendien 
willen we graag een beter beeld van wat scholen voor praktijkonderwijs en VSO doen 
rondom middelengebruik en waar zij behoefte aan hebben. Dit kan helpen om scholen 
in de toekomst beter te ondersteunen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van passende 
preventieprogramma’s. 

EXPLORE
Onderzoek naar roken, drinken en drugsgebruik

Uitnodiging tot deelname



Doet u mee? 
U kunt zich aanmelden via www.trimbos.nl/explore.
Voor vragen kunt u mailen naar explore@trimbos.nl of bellen met  
Marieke Rombouts (030) 29 59 310.

Waarom krijgt u deze uitnodiging?
We hebben een steekproef getrokken uit alle praktijk- en VSO scholen in 
Nederland. Uw school is geselecteerd voor deelname. Hoe meer scholen meedoen, 
hoe beter het beeld van het middelengebruik van jongeren en het beleid van 
praktijk- en VSO scholen. Uw deelname is dus erg belangrijk.

Het onderzoek vindt plaats in oktober en november 2019. Een onderzoeksassistent 
maakt een afspraak om het onderzoek in de klas uit te voeren. De leerlingen 
vullen de vragenlijsten online (of op papier) en klassikaal in. Dit duurt één lesuur 
per deelnemende klas. Afhankelijk van de grootte van de school selecteren wij 4 of 
5 klassen (of maximaal 50 leerlingen) voor deelname aan het onderzoek. Vooraf 
worden de ouders geïnformeerd met een brief en kunnen zij het kenbaar maken 
als ze niet willen dat hun kind meedoet met dit onderzoek. 

Daarnaast willen we graag met de directie, een docent of een zorgcoördinator 
in gesprek gaan over de manier waarop uw school aandacht besteedt aan het 
middelengebruik door leerlingen. Wij horen graag waar u tegenaan loopt en 
waaraan u behoefte zou hebben. 

Wat levert deelname op voor uw school?
Als uw school meedoet, ontvangt u het landelijk onderzoeksrapport. Daarnaast 
maakt uw school kans op een gratis theatervoorstelling van het Helder Theater voor 
leerlingen over alcohol en drugs. Tijdens deze voorstelling gaan de acteurs na iedere 
scene met de leerlingen in gesprek.

Privacy
De privacy van de leerlingen en school wordt vanzelfsprekend gerespecteerd. In 
de vragenlijst wordt niet gevraagd naar de naam van de leerling of die van de 
school. De gepubliceerde gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele leerlingen 
of scholen. 
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