MDT NIEUWS
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.

Enthousiasme bij Candea docenten
Tijdens het twee jaar durende MDTtraject zal op de vijf locaties van het Candea- en het Liemers College een begeleidend docent nodig zijn om zowel leerling
als coach te ondersteunen wanneer dit

deelnemende jongeren met kwesties
zitten gerelateerd aan thuis of aan
school, waar de coach minder geschikt
voor is, stellen de docenten zich dienstbaar op.

“want ook als docent is het belangrijk dat
je blijft leren. Dit is een unieke kans
waarvan wij het geluk hebben er aan
mee te kunnen doen. Een kans die wij
met beide handen zullen grijpen!” Elvira
knikt eenstemmig met Michiel mee: “We
kunnen onze eerdere ervaring met
jongeren inzetten om weer nieuwe ervaringen op te doen.” zegt ze positief. “Op
den duur worden onze vaardigheden
hier ook alleen maar beter van en zijn de
jongeren niet de enige die er wat aan
hebben!” Michiel werkt op de locatie
Saturnus en staat binnen het Candea
bekend om zijn indrukwekkende energie
en motivatie om leerlingen te helpen en
uit te dagen. Tijdens de schooluren is hij
economiedocent, maar óók daarbuiten
staat hij altijd voor de school en zijn leerlingen klaar bij; zo is Michiel erg actief
met de projecten die het Candea Schoolteam8 uitvoeren en met de debatclub.
Elvira is werkzaam op de locatie Eltensestraat en bezit een bijzondere veelzijdigheid tijdens het werken op de studiekamer, maar ook vanuit een lang lopende
achtergrond als fanatiek vrijwilligster.
Duivenaren kennen haar wellicht van
haar inzet tijdens het Dickens in de Liemers, waar ze – onder andere – jongeren
begeleidt met hun maatschappelijke stage. Samen vormen Michiel en Elvira uitstekende vertegenwoordigers en begeleiders van beide locaties bij het MDT.
De tijd na het MDT

Er is een tijd van komen en een tijd van
gaan. Na de twee jaar zal MDT – bij
gebrek aan een verlenging van de subsidie – het traject ten einde komen. “Tot
die tijd maken wij er het beste van,” zegt
Michiel weer optimistisch “Welke regio in
● Elvira Bronkhorst en Michiel Kuijpers (bovenin) met leden van het Candea Schoolteam8
Nederland krijg nu zo’n mooie kans, dit is
echt bijzonder”. Elvira, die veel betrokken
Werving
écht nodig is. Gelukkig zijn er voldoende
was bij de oude Maatschappelijke Stages,
enthousiaste en gepassioneerde docen“Een groot enthousiasme,” begint Elvira
ziet ook de vruchten van het MDT:
ten opgestaan om deze cruciale rol te
te vertellen. Niet al te lang geleden heb“Natuurlijk, is het jammer dat dit niet
vervullen. Deze editie staan de twee doben Michiel en Elvira de betrokken men- voor altijd is,” zegt ze. “want dit is een
centen van het Candea College in de
toren van het Candea College uitgelegd
gigantische verbetering ten opzichte van
schijnwerpers: Michiel Kuijpers en Elvira
wat MDT inhoudt “zeker de wisselwerhoe het eerst was.” De oude MaatschapBronkhorst.
king tussen de school en het MDT klinkt
pelijke Stage was in essentie goed opgehen interessant in de oren.” Elvira doelt
zet, maar het slaagde er niet in voldoenDe 900 jongeren en hun 6 coaches zijn
natuurlijk dé motor van het project Maat- hiermee op de vrijheid van de school om de leerlingen te enthousiasmeren, uit te
schappelijke Diensttijd dat vanaf septem- óók ideeën voor projecten aan te mogen dagen of om voldoende uren te dragen.
Hoewel de ‘klassieke’ Maatschappelijke
ber van start zal gaan op de 2 middelba- dragen die de leerlingen vervolgens als
MDT-project weer op kunnen pakken.
Stage ook zal blijven bestaan op de schore scholen in de Liemers, maar dat
len, zal het MDT een meer prominente
neemt niet weg dat een beetje expertise “Absoluut ideaal” beaamt Michiel: “de
mentoren en docenten zijn optimistisch, rol gaan aannemen. “Wie weet kunnen
in het onderwijs goed van pas kan
we na de twee jaar het oude systeem wel
komen! Michiel Kuijpers en Elvira Bronk- waaronder ikzelf, maar dat neemt niet
omgooien op basis van de successen van
horst hebben ieder meer dan voldoende weg dat het een uitdaging blijft om het
het MDT?” stelt Elvira voor. Aan het eind
ervaring met jongeren, extra-curriculaire onderste uit de kan te halen.” Nu in juli
van de dag gaat het natuurlijk niet om
activiteiten en overige vaardigheden die de betrokken mentoren zijn ingelicht,
zullen
de
leerlingen
van
zowel
het
het traject, maar om de hoeveelheid
handig zijn voor het MDT. Dit maakt hen
dé aangewezen personen om het traject Liemers College als het Candea College in goed die de jongeren hebben kunnen
september aan de beurt zijn. Deze wordoen voor zichzelf, voor elkaar, de school
te ondersteunen waar dit nodig is. De
den in de klassen benaderd door een
en de regio. Het MDT zal pogen om
taak van de begeleidende docenten is
tweetal coaches die hen gaan uitleggen
jongeren verder te brengen, dan tot nu
om – zo onzichtbaar mogelijk – bij te
wat
MDT
inhoudt
en
wat
de
voordelen
toe is gelukt. De echte continuïteit van
dragen aan een soepel verloop van de
zijn om eraan mee te doen.
MDT zit verweven in de ambitie dat jonuitvoering van de Tr8-projecten van
geren door hun Maatschappelijke
HOPE XXL. Wanneer onverhoopt moeiVooruitzichten
Dienststijd in dermate intrinsiek worden
lijkheden ontstaan of het MDT-traject op
gemotiveerd, dat zij ook na afloop van
een andere manier belemmert wordt,
Voor jongeren is Maatschappelijke
het MDT en hun middelbare school perizetten de docenten een paar stappen
Diensttijd natuurlijk van grote waarde,
ode, zich vrijwillig blijven inzetten voor
naar voren om gericht bij te dragen aan
maar geldt dat ook voor de docent begemaatschappelijke doelen.
een geschikte oplossing. Ook wanneer
leider? “Zeer zeker,” antwoordt Michiel
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