
 
 
 
 
Informatiebrief voor ouders over het Debat van NIX 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 

De school van uw kind doet mee met het project ‘het Debat van NIX’ van het Trimbos-instituut. In dit 
project gaan de leerlingen bezig met de onderwerpen alcohol, tabak en wiet. Het Debat van NIX is 
onderdeel van de NIX18-campagne. Deze campagne heeft tot doel te voorkomen dat jongeren onder 
de 18 gaan roken of drinken.  

In deze brief leest u wat deelname aan dit project voor uw kind betekent. 
 
Wat is het Debat van NIX? 
Het Debat van NIX is een serie van 4 lessen. In deze lessen krijgt uw kind informatie over de risico’s 
van het gebruik van alcohol, tabak en wiet. De leerlingen gaan ook met elkaar in debat over een 
aantal stellingen. En als opdracht mogen ze een advies geven hoe je het beste jongeren voorlicht om 
niet te beginnen met drinken, roken en blowen. 
  
Onderzoek naar het Debat van NIX 
Het Trimbos-instituut voert een onderzoek uit naar het Debat van NIX. We willen weten of jongeren 
die met het Debat van NIX meedoen anders gaan denken over alcohol, tabak en wiet. Hiervoor 
vragen we de leerlingen om twee keer een vragenlijst in te vullen. Het invullen van een vragenlijst 
duurt 10 minuten en vindt onder schooltijd plaats. 
 
De vragenlijst is anoniem. Dat betekent dat uw kind zijn of haar naam niet invult. Er wordt geen 
informatie gevraagd die naar uw kind kan leiden. Tevens verstrekken scholen geen informatie aan 
het Trimbos-instituut waardoor (indirecte) herleidbaarheid mogelijk is. Resultaten die worden 
gepubliceerd zijn ook niet te herleiden tot een bepaalde leerling, klas of school. Ook de school 
ontvangt geen resultaten over uw kind. 
 
Wilt u niet dat uw kind meedoet met het onderzoek en is uw kind jonger dan 16 jaar? U kunt dit 
doorgeven aan de mentor of docent van uw kind. In verband met privacy wetgeving kunt u de 
afmelding niet aan het Trimbos-instituut doorgeven. Indien u uw kind niet afmeldt, zullen wij uw kind 
vragen om de vragenlijst in te vullen. Uw kind kan ook zelf besluiten niet mee te doen. Deelname is 



geheel vrijwillig en uw kind kan op ieder moment, zonder het geven van een reden, stoppen met het 
onderzoek. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan mag uw kind zelf besluiten om deel te nemen aan het 
onderzoek.  
 
Heeft u nog vragen? 
Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen 
naar nix18voorprofs@trimbos.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tessa Scheffers- van Schayck 
Trimbos-instituut 
 
 
www.trimbos.nl 

Da Costakade 45 - 3521 VS Utrecht 
Postbus 725 - 3500 AS Utrecht   
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