JOUW MENING TELT!
Onderzoek door Kantar Public in opdracht van het ministerie van OCW en MDT

MDT is voor, door en met jongeren. Daarom is het belangrijk dat we onderzoek doen. Zodat we goed
weten wie meedoen met MDT, wat is er goed aan een MDT of wat kan er beter/anders. Wat heeft
MDT jou opgeleverd, bijvoorbeeld dat je iets nieuws hebt geleerd. Of enthousiast bent geworden
om je vaker vrijwillig in te zetten. Met jouw mening en ervaring kunnen we MDT verbeteren, voor
jou en voor andere jongeren.
Omdat jouw MDT voor een groot deel wordt betaald met geld van de overheid (het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ookwel het Ministerie van OCW) hebben we een wettelijke
verplichting om goed onderzoek te doen. Dit stelt MDT in staat om aan de Tweede Kamer
verantwoording af te leggen wat er met het geld gebeurt. Maar nog belangrijker: zo leren we samen
hoe we MDT nog beter kunnen maken.
Omdat we een verplichting hebben om goed onderzoek te doen, betekent dit dat we geen
toestemming hoeven te vragen voor het gebruiken van jouw gegevens voor onderzoek. Maar we
willen je wel goed informeren over wat er door welke partijen gedaan wordt met jouw gegevens.
Daarom zijn er MDT deelnemersvoorwaarden onderzoek.
Als je niet de volledige MDT deelnemersvoorwaarden wilt lezen, zijn dit de belangrijkste punten:
1. Wij zorgen dat jouw gegevens veilig zijn. Het Ministerie van OCW doet dit onderzoek niet
zelf, maar heeft een los en onafhankelijk onderzoeksbureau Kantar Public ingeschakeld voor
het doen van dit onderzoek. Kantar maakt anonieme verslagen van het onderzoek en de
vragenlijst. Ze maken dus alle verslagen anoniem. Ook al geef je ernstig commentaar of ben
je juist helemaal tevreden: het Ministerie van OCW zal nooit weten wie dat heeft
geschreven. Daar mag je ons aan houden.
2. Het onderzoek is niet anoniem. Onderzoekers hebben namelijk bepaalde persoonsgegevens
nodig om goed onderzoek te kunnen doen. Ook worden jouw gegevens gebruikt voor een
eventueel certificaat over je deelname aan MDT. Maar we doen geen onderzoek naar
personen: we gebruiken de gegevens om voor heel MDT conclusies te kunnen trekken en te
kunnen leren.
3. Het onderzoek loopt langer door dan jouw MDT-traject. Na 5 jaar worden je gegevens
anoniem gemaakt en blijven alleen gegevens achter die nodig zijn om te zien hoe MDT zich
ontwikkelt door de jaren heen.
4. Als je iets in de vragenlijsten of deelnemersvoorwaarden niet begrijpt, kun je dit altijd
vragen aan je coach(es) of begeleider(s). Maar weet dat je niemand hoeft te vertellen wat jij
antwoordt op de vragen van het onderzoek.
5. Het is belangrijk dat je vragenlijst zelf invult en zo eerlijk mogelijk antwoord geeft. Je mag
niet expres verkeerde antwoorden geven.
6. Zorg dat je coach(es) of begeleider(s) altijd een goed werkend emailadres van je hebben die
je regelmatig checkt zodat we je kunnen bereiken voor onderzoek.
7. Als je een klacht hebt over het onderzoek, kun dat mailen naar mdt@kantar.com.
8. Naast het onderzoek wat wordt uitgevoerd door Kantar in opdracht van Ministerie van
OCW/MDT wordt er ook onderzoek gedaan door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Voor het CBS-onderzoek ontvang je een aparte uitnodiging van het CBS. Ook hier geldt dat
de verslagen anoniem zijn.
Door deel te nemen aan MDT accepteer je deze deelnemersvoorwaarden.

UITLEG DEELNEMERSVOORWAARDEN JONGEREN

