MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. Periodiek informeren
wij u over hoe in De Liemers jongeren in 80 uur hun eigen talenten
ontdekken en tegelijkertijd iets doen voor een ander.

Candea en Liemers College:
De handen ineen voor MDT!
Twee van de hoofdrolspelers binnen het
MDT-project, het Candea College in Duiven en het Liemers College in Zevenaar,
delen hun doelstellingen en vooruitzichten omtrent het traject dat beide scholen gaan doorlopen. Als volgende stap in
de samenwerking tussen de twee scholen, zijn beide partijen enthousiast over
hun rol bij het nieuwe Maatschappelijk
Diensttijd project!

De beide scholen, die de leerlingen
graag ook in de praktijk kennis en ervaring willen laten opdoen, zijn blij met de
kansen die het MDT hen daarin biedt.
“Het is kracht van de Liemers,” vertelt
Leon gepassioneerd “het willen omkijken
naar elkaar kenmerkt onze unieke verbondenheid.” De Liemers kenmerkt zich,
naast het prominente stichtings- en verenigingsleven, ook door een uniek on-

mensen een rivaliteit verwachten, werken het Candea en het Liemers College
veel meer samen dan men denkt!” zegt
Maarten trots. “Schouders er onder!”
lachen de twee elkaar toe.
Een experiment op deze schaal brengt
natuurlijk de nodige uitdagingen met
zich mee, zo ook voor Leon en Maarten.
Gelukkig is er aan optimisme geen tekort! “Het wordt spannend om het deels
los te laten en zowel de leerling als de
docent de vrijheid te bieden om hiermee
aan de slag te gaan,” legt Maarten uit
“daarbij ben ik er positief over dat het
eindresultaat geslaagd zal zijn!” Ook
Leon ziet uitdagingen, want wat betreft
het enthousiasmeren van docenten en
leerlingen, is het altijd maar de vraag of
deze happig zijn op dit soort initiatieven.
“Maar ongetwijfeld gaat ook dit weer
goedkomen,” vult hij aan “ook bij voorgaande initiatieven zijn er altijd weer
mensen opgestaan om hun handen uit
de mouwen te steken en de kar te trekken.”

Het blijft natuurlijk ook spannend of de
leerlingen na het MDT-traject van 80 uur
nog gemotiveerd zullen blijven om door
te gaan met maatschappelijk werk. Volgens de twee directeuren zal de Maat• Links: Leon Lucas, Voorzitter Centrale Directie Candea College Duiven
schappelijke Diensttijd een inspiratieRechts: Maarten Delen, Voorzitter Centrale Directie Liemers College Zevenaar.
bron moeten worden die een intrinsiek
dernemersklimaat waar zich elke dag
beroep doet op de welwillendheid van
Leon Lucas en Maarten Delen, directeu- nieuwe mogelijkheden voordoen om
jongeren. De jongeren worden dan ook
ren van respectievelijk het Candea en
meer verbonden te raken met het maatgemotiveerd en in staat gesteld hun
het Liemers College, staan in de startschappelijk netwerk. De missie van
maatschappelijk werk na het MDT traject
blokken voor het MDT project dat op
HOPE XXL is altijd de samenwerking tusvoort te zetten als vrijwilliger. Dit is niet
beide middelbare scholen zal plaatssen ‘jong- én oud’ geweest, omdat beide
vinden. Het MDT zal 2 jaar duren en per generaties veel van elkaar kunnen leren. alleen voor de samenleving goed, maar
ook voor de persoonlijke groei het geschool zullen 335 leerlingen de kans krij- Tijdens de uitrol van het MDT op de
luksgevoel van de jongere zelf.
gen om deel te nemen aan het traject.
scholen zal dit gedachtengoed bij veel
Een MDT traject vraagt van iedere deel- Tr8-projecten in praktijk worden geAl met al gaan de heren met een positienemer een inzet van 80 uur.
bracht.
ve blik de nieuwe fase van hun samenBeide heren geven aan dat het voor hen
belangrijk is om de school in de maatschappij te hebben staan: “Leren eindigt
niet bij de schooldeuren.” zegt Maarten
Delen. In het verleden hebben beide
scholen al meer maatschappelijke initiatieven met HOPE XXL opgepakt.
“Leerlingen slagen er altijd in je te verrassen en komen met nieuwe ideeën en
plannen” geeft Leon Lucas aan. Extra
optimistisch zijn Leon en Maarten omdat
dit project hen een mooie kans biedt om
de samenwerking tussen beide scholen
verder uit te diepen.

Wanneer we over de scholen zelf praten,
geeft Leon aan de inzet voor de samenleving goed bij de scholen te vinden passen. “Telkens vragen wij ons af of het
volgende project niet té ambitieus is, zo
ook bij het MDT,” vertelt Leon “maar nu
het project werkelijkheid is geworden,
zal iedereen er baat bij hebben!” Maarten en Leon zijn het eens over de verantwoordelijkheid die de scholen voor de
regio hebben en zien de samenwerking
dan ook als een noodzaak voor de toekomst van het onderwijs: “Hoewel veel

werking in; een fase van netwerken en
resultaten. Na afloop van het MDT zien
ze geen eindstreep, maar een nieuwe
mijlpaal om samen te bereiken. Deze
nieuwe mijlpaal geeft de start weer van
een school waar jong- en oud bottom-up
blijven werken aan al het moois in de
regio. Samen zetten Maarten en Leon
alles op alles om in te kunnen blijven
spelen op de intrinsieke motivatie van
de jongeren voor wie ze het allemaal
doen.
Een laatste oproep van Leon en
Maarten is direct gericht aan alle
mogelijke organisaties, partijen en
overige spelers die in willen springen en samen met de scholen en
HOPE XXL mee willen doen in een
regionaal samenwerkingsverband.
Zo kan langzaam gebouwd worden
aan een duurzaam maatschappelijk netwerk van partners waar alle
partijen baat bij hebben. We hebben elkaar nodig als wij van De
Liemers de gelukkigste regio van
Nederland willen maken!

Volgens zowel Maarten als Leon is voor
scholen noodzaak dat in de toekomst
toenadering wordt gezocht bij elkaar,
maar ook met bedrijven, verenigingen
en andere spelers in de regio. Een duurzaam netwerk van welwillenden, biedt
kansen voor de scholen om meer in de
maatschappij te staan. “De leerlingen
plukken daar de vruchten van,” bevestigt
Maarten “het MDT is een mooi voorbeeld van iets dat de leerlingen in eerste
instantie wellicht weinig zegt, maar
achteraf een geweldige ervaring zal zijn
● Het MDT HOPE XXL Basecamp huisje dat op 5 locaties op het Candea en Liemers
geweest.”
College wordt geplaatst. Hier vanuit worden de deelnemers aan een MDT project
door de MDT jongeren coaches begeleid.

