
MDT VERKORTE PROJECTLEIDERSVRAGENLIJST (Q4 2023) 

 

Introductie - Welkom 

 
Welkom! 
 
Je krijgt deze vragenlijst omdat jouw organisatie één van de trajecten van de Maatschappelijke Diensttijd 
(MDT) vormgeeft van de subsidieronde ('Subsidieronde'). 
 
Uit de Vernieuwde Gegevensuitvraag halen wij inmiddels veel informatie. Er zijn echter nog een paar vragen 
die we niet op persoonsniveau willen stellen en die dus niet in de Vernieuwde Gegevensvraag kunnen worden 
opgenomen. Deze vragen hebben betrekking op kwetsbaarheden van de deelnemers. Wij hebben als MDT-
onderzoeksteam wel een verplichting deze cijfers te rapporteren naar de Tweede Kamer. Daarom het verzoek 
om deze vragenlijst in te vullen, het duurt ongeveer 5 minuten. 
 
Als je het antwoord op een vraag niet zeker weet, probeer dan toch een inschatting te maken. 
 
Succes en alvast bedankt! 
 
 

1. Projectnaam 

Klopt het dat jullie MDT-project in subsidieronde ('Subsidieronde') onder deze naam bekend is bij ZonMw/DUS-
I? 
 ('Projectnaam') 
 

 Ja 
 Nee, namelijk____________ 

 

2. REGISTRATIE_AANTAL_MINDER_KANSRIJKE_JONGEREN  

Voor het overheidsbeleid en de politiek is het zeer relevant om inzicht te kunnen geven in het aantal 
deelnemers binnen bepaalde groepen jongeren in een minder kansrijke positie. Is de registratie van deze 
gegevens binnen jouw project compleet? 
 
Let op: dit soort bijzondere persoonsgegevens zijn onderhevig aan andere regelgeving dan normale 
persoonsgegevens (zie Artikel 9 van de AVG). Voor de registratie van deze bijzondere persoonsgegevens is 
uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers (16 jaar en ouder) nodig. 
 

 Wij hebben een vrijwel complete registratie van jongeren vanaf 16 jaar die in deze groep zitten; slechts van 
enkele jongeren (kleiner dan 5% van het totaal) hebben we deze gegevens niet geregistreerd > naar 3_1 
 Onze registratie van jongeren vanaf 16 jaar die in deze groep zitten is niet compleet; we hebben van 
meerdere jongeren (groter dan 5% van het totaal) deze gegevens niet geregistreerd > naar 3_2 
  



3_1. MINDER_KANSRIJKEN 

De volgende vraag gaat over deze minder kansrijke jongeren.  
 
Wil je in de eerste rij van de matrix invullen hoeveel jongeren in jouw MDT project zijn gestart, hoeveel 
voortijdig gestopt en hoeveel jongeren hun MDT hebben afgerond? Deze aantallen kun je ook uit de 
Vernieuwde Gegevensuitvraag halen. 
 
In de daaropvolgende rijen kun je per categorie het aantal jongeren van een minder kansrijke positie invullen. 
 
Mochten er geen minder kansrijke jongeren deelnemen aan het project, vul dan overal een nul in.  
 

Let op: dit soort bijzondere persoonsgegevens zijn onderhevig aan andere regelgeving dan normale 
persoonsgegevens (zie Artikel 9 van de AVG). Voor de registratie van deze bijzondere persoonsgegevens is 
uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers (16 jaar en ouder) nodig. 

 

 Gestart met 
MDT 

MDT vroegtijdig 
gestopt 

MDT 
afgerond 

Totaal aantal jongeren ______ ______ ______ 

Minder kansrijke jongeren: zonder 
startkwalificatie 

______ ______ ______ 

Minder kansrijke jongeren: buiten beeld ______ ______ ______ 

Minder kansrijke jongeren: 
statushouders/vluchtelingen 

______ ______ ______ 

Minder kansrijke jongeren: met een beperking ______ ______ ______ 

Minder kansrijke jongeren: in/uit de jeugdzorg ______ ______ ______ 

Minder kansrijke jongeren: dakloos ______ ______ ______ 

Minder kansrijke jongeren: met een uitkering ______ ______ ______ 

Minder kansrijke jongeren: overig ______ ______ ______ 

 

3_2. Minder kansrijk niet compleet (%) 

Je hebt aangegeven dat de registratie van de groep minder kansrijke jongeren niet compleet is, omdat voor een 
deel (groter dan 5%) van de jongeren deze gegevens niet geregistreerd zijn. Toch vragen we je om een zo goed 
mogelijke schatting te geven van het percentage minder kansrijke jongeren onder al jullie deelnemers.  
 
Oftewel, hoeveel procent van alle jongeren die aan jullie project deelnemen bevindt zich in een minder 
kansrijke positie? 

 
Met minder kansrijk bedoelen wij: 
- Jongeren zonder startkwalificatie 
- Jongeren buiten beeld (geen werk, geen school, geen uitkering) 
- Jonge statushouders/vluchtelingen 
- Jongeren met een beperking 
- Jongeren in/uit de jeugdzorg 
- Jongeren met een uitkering 
- Dakloze jongeren     
 

                    % 

 

 



4. Verplicht meedoen MDT 

Meedoen aan een MDT project is een vrijwillige keuze. Er wordt echter ook geëxperimenteerd met een meer 
verplichtend karakter voor specifieke jongeren. Deze jongeren kunnen vaak kiezen voor MDT als onderdeel of 
tegenprestatie. Zijn er jongeren die verplicht meedoen aan jullie MDT? Hoeveel van de jongeren die nu 
meedoen aan een MDT-project of hun deelname al hebben afgerond, volg(d)en naar schatting een 
verplichtende variant van MDT? 

 

Mocht er geen jongeren met een verplicht karakter hebben meegedaan, vul dan een nul in op alle invulvelden 
en klik op 'volgende'. 
 

 Aantal jongeren 

Tegenprestatie op grond van de Participatiewet: ______ 
Kwalificatieplicht Leerplichtwet: ______ 
Verplicht/vast onderdeel van schoolcurriculum: ______ 
Onderdeel van een taakstraf: ______ 
In het kader van een schuldentraject: ______ 
Overige (in het kader van verplichtende variant): ______ 

 

5. Samenwerkingspartijen 

De volgende vraag gaat over partnerorganisaties. 
Met hoeveel van onderstaande organisaties werken jullie samen bij jullie MDT project? 
 
 Mochten jullie niet samenwerken met onderstaande partijen, laat dan alle invulvelden leeg en klik op 
'volgende'. 
 

Aantal onderwijsinstellingen: ______________________________ 
Aantal bedrijven: ______________________________ 
Aantal gemeentes: ______________________________ 
Aantal maatschappelijke organisaties: ______________________________ 
Aantal fondsen: ______________________________ 

 

6. Gastorganisaties -  

Bij hoeveel organisaties (gastorganisaties) plaatsen jullie jongeren voor hun maatschappelijke 
bijdrage/vrijwilligerswerk? 
 
Als jullie geen jongeren bij gastorganisaties plaatsen, vul dan "Niet van toepassing" in 
 

 Aantal organisaties____________ 
 Niet van toepassing 
 
  



7. OPMERKING_OP_VRAGENLIJST 

We zijn aan het einde van de vragenlijst gekomen. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kan je 
deze hieronder aangeven. 

 

 

 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 

 


