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1. Achtergrond van het Peilstationsonderzoek scholieren en ESPAD
Het Peilstationsonderzoek scholieren (hierna Peilstationsonderzoek genoemd) is een vierjaarlijkse,
landelijk representatieve studie naar middelengebruik en andere risicogedragingen in relatie tot de
dagelijkse leefomgeving van scholieren op het regulier basis- en voortgezet onderwijs in de leeftijd
van 11-18 jaar. De eerste meting vond plaats in 1984. Sinds 2007 wordt ook onder de ouders van
deze scholieren een vragenlijst afgenomen (de zogenaamde oudermodule). De laatste meting vond
in 2011 plaats.
ESPAD (European School Project on Alcohol and other Drugs) is een vierjaarlijkse
internationale studie naar middelengebruik bij scholieren op het regulier onderwijs in de leeftijd van
15-16 jaar (in ruim 35 landen). De eerste meting van ESPAD vond in 1995 plaats. Nederland nam in
1999 voor het eerst deel aan ESPAD en is sinds 2003 als volledig lid van het ESPAD-consortium
geaccepteerd. Daartoe moest eerst een volledig survey zijn afgerond conform het ESPAD-protocol.
In 2015-2016 wil het Nederlandse Peilstations-team voor zowel het Peilstationsonderzoek
scholieren (inclusief oudermodule) als ESPAD opnieuw een dataverzameling in ons land realiseren.
Belangrijkste doelstellingen van het Peilstationsonderzoek en ESPAD
Het Peilstationsonderzoek wil vierjaarlijks een landelijk representatief beeld schetsen van het
middelengebruik en andere risicogedragingen van Nederlandse schoolgaande scholieren van 11-16
jaar in de context van gezin, school en de groep van leeftijdgenoten. Door het herhaaldelijk
uitvoeren van de studie zijn tevens voor een groot aantal indicatoren trendgegevens beschikbaar.
Aanvullend wordt middels de oudermodule inzicht gegeven in (ontwikkelingen in) opvoedgedrag en
attitudes van ouders ten aanzien van middelengebruik en de relatie met het middelengebruik van
scholieren.
Daarnaast kan met de ESPAD-studie het Nederlandse beeld vergeleken worden met de gegevens van
een groot aantal andere landen om:
a. na te gaan in welk opzicht Nederlandse scholieren verschillen van scholieren in andere
landen op een groot aantal indicatoren voor middelengebruik en andere risicogedragingen,
en
b. verklaringen te zoeken voor de verschillen die zijn gevonden tussen de scholieren in
Nederland en andere deelnemende landen.
Rationale voor uitvoering van het Peilstationsonderzoek en deelname aan de ESPADstudie
ESPAD kan een betrouwbaar en representatief, internationaal vergelijkbaar beeld voor de genoemde
indicatoren schetsen voor schoolgaande jongeren in Nederland in de leeftijd van 15-16 jaar. Het
Peilstationsonderzoek geeft vierjaarlijks een landelijk representatief beeld van het middelengebruik
onder Nederlandse scholieren van het basisonderwijs (groep 7 en 8) en het voortgezet onderwijs
(VMBO, HAVO, VWO). Met behulp van deze studie kunnen normgegevens worden gegenereerd voor
de lokale en regionale studies die in Nederland worden uitgevoerd. Om die reden wordt zoveel
mogelijk afstemming nagestreefd met de lokale monitoring, zoals door plaatselijke GGD’en
georganiseerd wordt.
In het kader van de integratie van de landelijke leefstijlmonitors tot de Leefstijlmonitor Jeugd (LSMJ), is het Peilstationsonderzoek aangewezen als verdiepende module middelengebruik. Het
Peilstationsonderzoek gaat gedetailleerd in op het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en andere
drugs en de mogelijke invloed van de context waarbinnen deze gedragingen zich voordoen (gezin,
school, leeftijdgenoten). Daarnaast worden andere risicogedragingen in kaart gebracht, bijvoorbeeld
op het gebied van seksualiteit, internetgebruik en gamen. De keuzes voor deze aanvullende thema’s
worden per meting en in overleg met andere partijen (waaronder VWS) vastgesteld. De komende
meting van 2015-2016 is de eerste waarin het Peilstationsonderzoek binnen het nieuwe kader van
de LSM-J wordt uitgevoerd.
2. Specifieke doelstellingen van het Peilstationsonderzoek
Om een zinvol beeld te kunnen schetsen van de risicofactoren voor de (geestelijke en lichamelijke)
gezondheid van scholieren is het belangrijk om niet alleen indicatoren voor middelengebruik en
risicogedragingen na te vragen, maar tevens in te gaan op de sociale context waarbinnen scholieren
opgroeien. Daarom worden het gezin, de school en de leeftijdgenoten als de sociaal belangrijkste
domeinen voor scholieren in het onderzoek betrokken. Sinds 2007 is aan het Peilstationsonderzoek
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een oudermodule toegevoegd zodat inzicht wordt verkregen in o.a. opvoedingsaspecten, attituden
van ouders ten aanzien van middelengebruik, en draagvlak voor overheidsmaatregelen.
Er wordt uitdrukkelijk gestreefd naar het opnemen van indicatoren voor sociaal-economische status
die ook internationaal een vergelijking met andere landen mogelijk maken. Het onderzoek overstijgt
met deze ambitie een puur epidemiologische beschrijving van de verschillende indicatoren voor
middelgebruik en risicogedragingen, en streeft er naar om deze gedragingen begrijpelijk te maken
door ze in relatie te brengen met sociale en sociaal-economische indicatoren. Het onderzoeksmodel
van de studie is in een figuur samengevat (zie figuur 1).
3. Organisatie van de ESPAD studie
De internationale ESPAD-studie is een studie die aanvankelijk werd geïnitieerd door de Pompidou
Group van de Raad van Europa. De organisatie van dit internationale netwerk, en de positie van
Principal
Investigators
(PI),
Nationale
Onderzoeksteams,
samenwerkingsafspraken,
gedragsrichtlijnen en de richtlijnen voor uitvoering van het ESPAD-onderzoek zijn beschreven in het
ESPAD handboek. Elk land dat deelneemt aan de studie vaardigt een PI af, stelt een nationaal
onderzoeksteam samen en verplicht zich bij de uitvoering van de studie en alle daaraan gekoppelde
werkzaamheden zich te conformeren aan de richtlijnen, die in deze documenten beschreven staan.
Alleen landen die de studie uitvoeren volgens het onderzoeksprotocol wordt als volwaardig
deelnemend land in de rapportage van het ESPAD onderzoek opgenomen.
Principal Investigator
De belangrijkste verantwoordelijkheden van de PI zijn leiding geven aan het Nationale
onderzoeksteam, zorg dragen voor uitvoering van de studie conform het Research Protocol van
ESPAD en zorg dragen voor actieve deelname aan het internationale onderzoeksnetwerk. De PI voor
het Nederlandse ESPAD-survey is Dr. K. Monshouwer, die daarnaast lid is van de internationale
stuurgroep van ESPAD.
Nationaal onderzoeksteam Peilstations – ESPAD in Nederland
Het nationale onderzoeksteam wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de organisaties, die
in de uitvoering van het Peilstationsonderzoek participeren. De PI is verantwoordelijk voor de
samenstelling van dit nationale onderzoeksteam en voor de continuering van de werkzaamheden, die
door dit team moeten worden uitgevoerd, in het bijzonder uitvoering van de dataverzameling van
het onderzoek, participatie aan het internationale onderzoeksnetwerk, analyse en rapportage van de
data conform de publicatierichtlijnen, die hiertoe nationaal en internationaal zijn opgesteld. Het
Nederlandse onderzoeksteam bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van de samenwerkende
partners afkomstig van het Trimbos-instituut (Monshouwer, van Dorsselaer, Verdurmen) en de
Universiteit Utrecht (Vollebergh).
Uitvoering van de dataverzameling
De dataverzameling van het Peilstationsonderzoek en ESPAD-Nederland zal worden uitgevoerd door
het Trimbos-instituut.
4. Onderzoeksopzet
In dit hoofdstuk geven wij een korte samenvatting van het design van het Peilstationsonderzoek en
ESPAD. In verband met de ontwikkeling van de LSM-J en de opname van het Peilstationsonderzoek
in deze structuur, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk hoe een aantal zaken zullen worden
georganiseerd. Dit betreft met name de afstemming van de dataverzameling met de regionale
GGD’en. In aanvulling op het internationale ESPAD protocol is in Nederland een aantal accenten
gelegd die in dit Nederlandse protocol kort zullen worden aangegeven.
Populatie en steekproef
De onderzoekspopulatie bestaat uit leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en scholieren
uit alle leerjaren van het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO) in heel Nederland. Voor
ESPAD bestaat de populatie uit scholieren die 16 worden in het jaar van de studie.
Gewenste steekproefomvang
Voor het Peilstationsonderzoek wordt gestreefd naar deelname van een vergelijkbaar aantal scholen
en respondenten als in de voorgaande metingen (dat wil zeggen ongeveer 7000 leerlingen uit het
Voortgezet Onderwijs verspreid over zo’n 150 scholen en 2500 leerlingen uit groep 7 en 8 van het
Basisonderwijs verspreid over zo’n 55 scholen (één groep 7 en één groep acht per school)). Op
grond van de respons in 2011-2012 wordt verwacht dat in het Basis en Voortgezet onderwijs de helft
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van de benaderde scholen bereid is tot deelname. Dit betekent dat voor het basisonderwijs 110
scholen en voor het Voorgezet Onderwijs 300 scholen benaderd moeten worden voor deelname.
De oudervragenlijst wordt uitgezet bij alle ouders van deelnemende leerlingen in het Voortgezet
Onderwijs. In 2011 bedroeg het respons percentage 48% (N=3780). Voor 2015 verwachten we een
vergelijkbare respons.
Voor ESPAD moeten de data van alle jongeren, die in het betreffende onderzoeksjaar 16 jaar worden
aangeleverd worden. Daartoe zullen aanvullend op het Peilstations-deel klassen uit leerjaar 3 en 4
van het Voortgezet Onderwijs van alle aan het Peilstationsonderzoek deelnemende scholen worden
gesampled. Het minimale aantal interviews voor opname in de internationale vergelijking is 2.300.
Om dit aantal te bereiken zal een groter aantal leerlingen moeten worden ondervraagd (in 2011
hebben ongeveer 4700 leerlingen de lijst ingevuld). Slechts een deel van de leerlingen in klas 3 en 4
voldoet namelijk aan de leeftijdscriteria van ESPAD, de overige respondenten kunnen niet voor
ESPAD worden gebruikt. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om de jongeren die niet aan
de leeftijdscriteria van ESPAD voldoen een GGD-lijst te laten invullen.
Het trekken van de steekproef
De steekproef wordt getrokken in twee fasen en op random wijze.
Fase 1: Random selectie van scholen
Voor het trekken van de steekproef van scholen wordt gebruik gemaakt van een bestand van alle
scholen in heel Nederland van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OC & W.
Voor het voortgezet onderwijs komen alle scholen in aanmerking die regulier onderwijs verzorgen op
de volgende schoolniveaus: VMBO, HAVO en VWO. Om te zorgen voor een goede spreiding van de
scholen over stad en platteland, wordt vooraf gestratificeerd. Vervolgens worden via een
geautomatiseerde random routine de scholen geselecteerd. In 2011-2012 vond stratificatie op
stedelijkheidsniveau plaats. Mogelijk zal in verband met de LSM-J en de samenwerking met de
GGD’en, in 2015-2016 stratificatie op GGD-regio niveau plaatsvinden.
Werving van de scholen
In de voorgaande metingen werd elk van de scholen die in de bruto steekproef terecht kwam, door
het Trimbos-instituut aangeschreven met een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.
Uitzondering hierop vormde de zogenaamde EMOVO-GGD’en. In die regio’s werden de scholen door
de GGD’en geworven.
In de nieuwe LSM-J structuur is het nog niet duidelijk wie de werving van de scholen voor het
Peilstationsonderzoek/ESPAD gaat uitvoeren (GGD of Trimbos).
Fase 2: Random selectie van klassen
De vragenlijst wordt op elk van de deelnemende basisscholen afgenomen in één groep zeven en één
groep acht. Indien twee groepen zeven en/of acht aanwezig zijn, wordt op willekeurige wijze één
klas geselecteerd. In het voortgezet onderwijs wordt een overzicht opgevraagd van alle klassen van
alle leerjaren. Vervolgens wordt binnen de scholen at random een klas getrokken zodat elke klas
dezelfde kans heeft om getrokken te worden. Alle leerlingen uit de klas worden als cluster
getrokken. Het aantal klassen per school varieert, afhankelijk van de schoolgrootte, van 2-5
(inclusief 1 of 2 ESPAD klassen).
Representativiteit van de steekproef
De gerealiseerde steekproef van leerlingen zal op enkele kenmerken (zoals geslacht,
stedelijkheidsniveau, leeftijd en schoolniveau) vergeleken worden met de landelijke verdeling. Indien
de steekproefverdeling afwijkt van de landelijke verdeling zal op de betreffende kenmerken weging
van de dataset plaatsvinden.
Dataverzameling
De dataverzameling voor het Peilstationsonderzoek vindt plaats binnen scholen, in klassenverband.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die, onder leiding van een onderzoeksassistent,
door leerlingen zelf worden ingevuld. Anonimiteit hierbij wordt gewaarborgd.
Digitale afname
Besloten is om voor de dataverzameling in 2015 over te gaan van schriftelijke op digitale afname
van de vragenlijst. Digitale afname kent een groot aantal voordelen (o.a. betere kwaliteit van de
data, lagere kosten). Binnen het Trimbos-instituut is ruime ervaring opgedaan met digitale afname
in het kader van ander onderzoek. Onderzoek in het kader van de Rotterdamse Jeugdmonitor heeft
laten zien dat schriftelijke en digitale afname van vragenlijsten niet of nauwelijks leidt tot andere
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antwoordpatronen (van de Looij-Jansen e.a. 2008). Daarnaast zullen wij er naar streven om
optimale vergelijkbaarheid met voorgaande jaren te bereiken, door alle andere aspecten rond
afname en lay-out van de vragenlijst zoveel mogelijk gelijk te houden aan voorgaande metingen. Wij
gaan er daarom vanuit dat de overstap naar deze methode de vergelijkbaarheid van de resultaten
met voorgaande jaren niet in gevaar brengt. Het ESPAD protocol maakt digitale dataverzameling in
2015 voor het eerst mogelijk. Daaraan zijn een aantal voorwaarden gesteld. Het voorstel tot digitale
afname in Nederland is afgelopen september ingediend en ligt momenteel ter toetsing bij de ESPAD
stuurgroep.
Inhoud van de vragenlijst
De vragenlijst voor het Peilstationsonderzoek bestaat uit een min of meer vast deel van kernvragen
die met het oog op de trends zoveel mogelijk ongewijzigd blijven. Daarnaast biedt de vragenlijst
ruimte voor uitbreiding met aanvullende vragen. Deze kunnen per meting verschillen en betrekking
hebben op specifieke thema’s. De inhoud van de ESPAD vragenlijst wordt binnen de ESPAD
organisatie vastgesteld en wordt integraal overgenomen. De ESPAD lijst biedt daarnaast nog enige
vrije ruimte om extra vragen toe te voegen.
Klassikale afname van de vragenlijst
De vragenlijst wordt schriftelijk en klassikaal afgenomen, onder begeleiding van een
onderzoeksassistent. Deze assistenten krijgen gedurende een dagdeel instructie over de uitvoering
van het onderzoek. Er wordt met name aandacht besteed aan de afname van de vragenlijsten. Om
uniformiteit van de afname verder te waarborgen ontvangen de assistenten tevens alle relevante
informatie op schrift. Dit betreft onder andere een standaardtekst voor de introductie van de
vragenlijst, instructies over de wijze waarop de afname moet plaatsvinden en hoe op eventuele
vragen van leerlingen geantwoord kan worden.
Planning van het onderzoek
Eerdere nationale scholierensurveys uitgevoerd door het Trimbos-instituut hebben laten zien dat
afname in de herfst, in het bijzonder oktober-november, goed haalbaar is en scholen niet overmatig
belast. Om die reden zal de afname in Nederland plaatsvinden in de periode oktober-november
2015-2016. Werving van de scholen zal in het voorjaar van 2015 starten. Hiermee wordt net als in
de voorgaande metingen afgeweken van het ESPAD protocol dat afname in het voorjaar van 2015
voorschrijft. Dit betekent mogelijk dat de resultaten van Nederland niet opgenomen kunnen worden
in de eerste schriftelijke rapportage. Zodra de Nederlandse dataset beschikbaar is zal deze worden
toegevoegd aan de internationale dataset en kunnen de Nederlandse resultaten worden gepubliceerd
via de website en andere publicaties.
Data-analyse
De data van het Peilstationsonderzoek en het Nederlandse deel van de ESPAD survey worden
verzameld door het Trimbos-instituut. Opschoning van de Peilstations data zal systematisch
plaatsvinden, volgens een vast protocol en zal gedetailleerd worden vastgelegd zodat inzichtelijk is
hoe vanuit de ruwe data de definitieve dataset tot stand is gekomen. Het opschonen van de ESPAD
data vindt plaats volgens het internationale protocol en wordt grotendeels centraal uitgevoerd voor
alle deelnemende landen door het Zweedse instituut CAN.
Voor het Peilstationsonderzoek zullen allereerst eenvoudige analyses worden uitgevoerd om
de prevalentie van de verschillende indicatoren voor risicogedragingen vast te stellen. Voor meer
verklarende analyses zal gebruik worden gemaakt van een groot scala aan statistische technieken,
eventueel in samenwerking met externe partijen (onderzoeksgroepen, onderzoeksinstellingen).
Voor ESPAD wordt een geaggregeerde internationale dataset gevormd, op basis waarvan een
rapportage van de kerngegevens zal worden opgesteld.
5. Geplande output van het Peilstationsonderzoek
De resultaten van het Peilstationsonderzoek zullen worden beschreven in een Nederlandstalig
rapport, waarin de belangrijkste kerngegevens van de studie op meer descriptieve wijze staan
beschreven, en in relatie worden gebracht met de belangrijkste achtergrondfactoren als sekse,
opleidingsniveau, leeftijd en etniciteit. Daarnaast zullen artikelen worden geschreven voor zowel de
Nederlandstalige wetenschappelijke- en vaktijdschriften, als voor internationale peer-reviewed
journals.
De resultaten van de ESPAD studie zullen worden beschreven in een internationaal rapport
met kerngegevens, aanvullende resultaten zullen worden gepubliceerd via de ESPAD website. Om de
resultaten in Nederland te verspreiden zal een Nederlandstalige factsheet/artikel worden geschreven.
Daarnaast zullen in samenwerking met andere (ESPAD) onderzoekers artikelen worden geschreven
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over de internationale dataset. Dit zullen in de regel artikelen zijn in internationale peer-reviewed
tijdschriften (zie referenties).
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Figuur 1

Het conceptuele model van Het Peilstationsonderzoek-studie
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