
 
 
 
 

 
 
Beste deelnemer aan MDT,  
 
Omdat het onderzoek naar en voor MDT zo van belang is, zijn enkele 
deelnemersvoorwaarden opgesteld. Door deel te nemen aan het MDT onderzoek ga je 
akkoord met deze deelnemersvoorwaarden en het privacy statement. De 
deelnemersvoorwaarden kun je altijd teruglezen op 
organisaties.doemeemetmdt.nl/toolkit. Het privacy statement van het ministerie van 
OCW kan worden teruggelezen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-
van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/privacy.  
 
 

1. Deze deelnemersvoorwaarden onderzoek zijn van toepassing op al het MDT statistisch 

onderzoek uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van het Ministerie van OCW. Dit 

onderzoek vindt plaats in overeenstemming met artikel 89 Algemene verordening 

gegevensbescherming. 

2. Van deze onderzoekvoorwaarden wordt door Ministerie van OCW/MDT niet in individuele 
gevallen afgeweken. 

 
3. Het onderzoek loopt continu tot vijf jaar dus niet alleen tijdens het volgen van het MDT-traject 

maar ook nog vijf jaar na het afronden van een MDT-traject door de jongere. Na het eind van 

deze periode worden de onderzoeksgegevens bij Kantar Public geanonimiseerd. 

 
4. Uitnodigingen om deel te nemen aan MDT onderzoek wordt verzonden door de MDT 

organisatie waar je een traject volgt. Uitnodigingen kunnen ook worden verzonden door Kantar 

Public: zorg ervoor dat je elektroniche contactgegevens altijd actueel zijn om deze 

uitnodigingen te ontvangen.  

5. Ministerie van OCW/MDT spant zich in om de onderzoekswebsite bereikbaar en werkend te 

houden. Ministerie OCW/MDT is niet aansprakelijk voor eventuele (tijdelijke) onbereikbaarheid 

van de website of voor de ontvangst van onvolledige antwoorden op vragen van een 

onderzoek. De onderzoeksadministratie gevoerd door Kantar Public wordt gehanteerd als 

bewijs van deelname, met uitzondering van, onder voorbehoud van tegenbewijs van de 

jongere.  

6. Het is jongeren niet toegestaan om inloggegevens door te geven aan derden of andere 

informatie over het onderzoek, tenzij deze informatie openbaar is. 

7. Indien er voor specifieke onderzoeken andere aanvullende onderzoeksvoorwaarden van 

toepassing zijn, dan zullen die vooraf worden voorgelegd aan de jongere. 
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8. De rapportages van onderzoeken zijn altijd anoniem. Ministerie OCW en MDT hebben alleen 

toegang tot anonieme gegevens. 

9. Jongeren moeten ten minste veertien jaar oud zijn om deel te kunnen nemen, beschikken over 

eigen elektronische contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer).  

10. Jongeren kunnen zich slechts éénmaal inschrijven als deelnemer aan het MDT onderzoek. 

11. Een elektronisch contactgegeven kan slechts eenmaal gebruikt worden voor inschrijving als 

deelnemer aan het MDT onderzoek. 

12. Een deelnemende jongere heeft individueel de mogelijkheid om op basis van met zijn 
specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar, te maken tegen het verwerken van 
gegevens voor onderzoek. Een dergelijk verzoek wordt ingediend bij de MDT organisatie waar 
een traject wordt/is gevolgd. 

 
13. Van iedere jongere worden enkele basisgegevens geregistreerd. Deze gegevens worden door 

de jongere aan de MDT organisatie doorgegeven en de MDT uitvoerder geeft deze door aan de 

door het Ministerie van OCW aangewezen onderzoeksorganisatie: Kantar Public. Jongeren zijn 

zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid en correctheid van de persoonlijke gegevens die zij 

aan de MDT organisatie doorgeven. Indien een persoonlijke pagina onderdeel uitmaakt van het 

MDT organisatie worden daar enkele basisgegevens vastgelegd zoals naam, adres, geslacht, 

elektronische contact gegevens (zoals e-mail en whatsapp) en geboortedatum, voordat kan 

worden deelgenomen aan MDT onderzoek. Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor de 

juistheid en correctheid van de persoonlijke gegevens. 

14. Indien de jongere niet deelneemt aan het onderzoek door gedurende een periode van een jaar 
niet te reageren op onderzoek uitnodigingen of door de gegevens op de persoonlijke pagina 
niet te updaten, kan worden besloten de jongere niet meer als deelnemer te beschouwen en 
de deelname stop te zetten. Eventuele beloningen of certificaten die nog niet zijn 
uitgekeerd/uitgegeven aan de jongere kunnen komen te vervallen. 

 
15. Ministerie OCW behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder verdere 

vooraankondiging, de deelname van een jongere aan MDT onderzoek te beëindigen in geval 

van fraude (zoals het invullen van onderzoeken door een robot), het niet naleven van het 

bepaalde in deze deelname voorwaarden of in geval van het verstrekken van opzettelijke 

onjuiste en/of misleidende informatie tijdens onderzoeken of wanneer de jongere door middel 

van het uploaden van schadelijke software de continuïteit van het onderzoek in gevaar brengt. 

Eventuele beloningen of certificaten die nog niet zijn uitgekeerd/uitgegeven aan de jongere 

kunnen komen te vervallen. 

16. Als deelname aan het MDT onderzoek van of door een jongere zelf wordt beëindigd is het 

toegestaan om de reeds verzamelde antwoorden te gebruiken bij toekomstige MDT 

onderzoeken. 

17. Deze onderzoeksvoorwaarden kunnen op elk moment door het Ministerie van OCW worden 

gewijzigd, met uitzondering van het bepaalde met betrekking tot anonieme rapportage. 

Wijzigingen worden altijd tijdig bekendgemaakt op www.doemeemetmdt.nl/[LINK] 

18. Heeft u vragen, klachten stuurt u dan een e-mailbericht naar mdt@kantar.com.  Kantar Public 

heeft een klachtenregeling en streeft ernaar om binnen twee weken te antwoorden. Indien van 

mailto:mdt@kantar.com


toepassing en in overleg met de indiener van de klachten, worden klachten (al dan niet 

anoniem) gedeeld met het Ministerie van OCW.  

19. Het privacystatement van het Ministerie van OCW is van toepassing op deze verwerking van 

persoonsgegeven en kan worden geraadpleegd via 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-

wetenschap/privacy  

20. Het Nederlandse recht is van toepassing. 

 

Aldus vastgesteld te Den Haag op datum: 24 februari 2022  

 

Naast het onderzoek uitgevoerd door Kantar in opdracht van het Ministerie van OCW/MDT wordt er 

ook onderzoek uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het ministerie van 

OCW/programma MDT is wettelijk verplicht om het CBS te informeren wie MDT-deelnemers zijn. Voor 

het CBS-onderzoek ontvangt iedere MDT deelnemer een aparte uitnodiging van het CBS. Het CBS zal u 

nader informeren over de wijze waarop door het CBS de persoonsgegevens worden beschermd. Maar 

ook hier geldt dat de rapportages anoniem zijn.  
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