
Maatschappelijke diensttijd 5a
Onderzoeksvragen
Vul dit vragenformulier in en stuur het mee bij uw subsidieaanvraag 
voor ronde 5a.
MDT is voor alle jongeren. Maar om echte resultaten te bereiken is het 
belangrijk om duidelijk te hebben wat de behoeften van de jongeren 
zijn. De volgende vragen gaan over de doelgroep.

Vragen

1 Bij welke motivaties sluiten de 
door uw MDT-project 
aangeboden MDT-plekken aan? 

> Meerdere antwoorden mogelijk

Jongeren die een steuntje in de rug willen en gezien willen worden in hun talenten
Jongeren die hun cv willen verrijken en een leuke tijd willen hebben
Jongeren die zinvol werk willen doen en daarmee nieuwe deuren willen openen
Jongeren in een kwetsbare situatie met een extra ondersteuningsbehoefte
Anders

2 Wat zijn de opleidingsniveaus 
van de jongeren die het meest 
deelnemen aan uw 
MDT-project? 

> Meerdere antwoorden mogelijk

Praktijkonderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs
Vmbo
Mbo
Havo of vwo
Hbo
Universiteit

3 Wat is de minimumleeftijd voor 
jongeren om een MDT-traject 
te volgen in uw project?

4 Wat is de maximumleeftijd voor 
jongeren om een MDT-traject 
te volgen in uw project?

5 In welke sector(en) doorlopen 
de meeste deelnemers hun 
MDT-traject?

> Meerdere antwoorden mogelijk

Natuur en dier
Veiligheid
Duurzaamheid
Techniek en ICT
Politiek en bestuur
Onderwijs en educatie
Media en cultuur
Sport
Zorg en welzijn
Anders

6 Welke activiteiten ondernemen 
de meeste deelnemers tijdens 
hun MDT-traject?

> Meerdere antwoorden mogelijk

Iets sociaals
Iets creatiefs
Iets actiefs / praktisch
Een eigen initiatief of onderneming opstarten / uitvoeren
Onderzoek doen en advies geven 
Anders
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7 Wat is de verwachte uren inzet 
van de jongeren voor een 
MDT-traject? (minimaal 80 uur)

8 Welke groepen zijn in uw 
MDT-project vertegenwoordigd?

> Meerdere antwoorden mogelijk

Zonder startkwalificatie en zonder baan
(Arbeids) beperking
(Lichte) verstandelijke beperking
(Lichte) gedrags- of psychische problemen
Statushouders
Vroegtijdige schoolverlaters
Dak- of thuislozen
In aanraking met justitie
Jeugdzorg
Werkende jongeren
Jongeren met een tussenjaar
De brede doelgroep jongeren
Geen van bovenstaande

Het MDT traject kan onderdeel uitmaken van een verplichting in het kader van inburgering / integratie, schooluitval 
of bijvoorbeeld een opleiding.

9 Biedt u MDT-trajecten met een 
verplichtend karakter aan? 

 Ja
 Nee

10 Waaruit bestaat het verplichtend 
karakter?

> Meerdere antwoorden mogelijk

Tegenprestatie op grond van de Participatiewet
Kwalificatieplicht Leerplichtwet 
Onderdeel van schoolcurriculum
Onderdeel van een taakstraf
In het kader van een schuldentraject
Overige, namelijk:

|
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