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.

Interprofessioneel leren met MDT
bezig, ook ondernemen ze
cruciale stappen in hun
eigen ontwikkeling. Door
buiten school óók de
samenleving in durven te
kijken, leren deze studenten meer over het samenwerken met opdrachtgevers én met elkaar. Van
elkaars vakgebied leren ze
wellicht nieuwe inzichten
kennen die hen de rest van
hun levens nieuwe mogelijkheden biedt. Als gevolg
van de interactie met opdrachtgevers ontwikkelen
zich nieuwe, jonge professionals met een set aan
talenten die aansluit op de
hedendaagse arbeidsmarkt.
Voor Patricia is hier als wijkdocent een coachende rol
weggelegd: “Ik zet mij in om
de studenten te begeleiden
in de procesmatige aanpak
van een project.”, vertelt ze.
“Studenten hebben zelf de
regie, maar wij nemen ze
mee in de stappen van projectmatig werken.” Ook de
voortgang van de samenwerking wordt nadrukkelijk
• De deelnemers aan het MDT-project “18, en wat nu” tonen trots hun MDT-certificaat na
gemonitord ten behoeve
afronding van hun project. Tweede van rechts is wijkdocent Patricia Ninaber.
van de kwaliteit van het
Patricia Ninaber, wijkdocent van het
soorten leerlingen is plek.”, aldus
team. Mocht bijsturing nodig zijn, ontInterprofessioneel leren (IPL) van de
Patricia. Lokale opdrachtgevers staan vangen de deelnemers opbouwende
Hoge School Arnhem-Nijmegen (HAN) in lijn om de studenten een leerzame kritiek en gerichte feedback.
doet een boekje open over nieuwe
en nuttige opdracht te geven. Zo heeft
onderwijsmogelijkheden in onze
Beweegteam Westervoort de studen- Maatschappelijke Diensttijd
regio. Samen met Maatschappelijke
ten uitgedaagd om iets te verzinnen
Maatschappelijke Diensttijd (MDT)
Diensttijd (MDT), maakt Patricia zich
voor het (sociale) welzijn van diabetici
stimuleert jongeren om vrijwilligershard voor een kruisbestuiving van
in de vorm van een sportieve uitdawerk te doen. Door 80 uur in te vullen
talenten en vaardigheden door het
ging. Deze vraagstelling is door een
met nuttige en leerzame projecten die
opzetten van uitdagende maatschap- veelvoud aan oplossingen omgesmolten goede komen aan het welzijn van
pelijke initiatieven. Via het Interproten tot de ‘diabeteschallenge’, een
de samenleving, bouwt het MDT naar
fessioneel Leren (IPL) worden tweede- wekelijkse wandeltocht voor diabetici
een status quo waarin het goed doen
jaars studenten van het HBO en MBO om te bewegen en elkaar te ontmoevoor een ander gemeengoed wordt.
uitgenodigd om mee te denken - en te ten. Een ander voorbeeld van een IPLEen van de mogelijkheden om deze 80
werken - aan oplossingen voor vraag- project is de ludieke voorlichting over
uur te vullen is door mee te doen aan
stukken binnen onze samenleving.
het bereiken van de leeftijd van 18
IPL. Deze mogelijkheid is uitsluitend
jaar. Uit onderzoek bleek dat veel
bedoeld voor studenten van de HAN,
Interdisciplinair karakter
jongeren niet wijs werden van de
het Graafschap College en het
informatie op Rijksoverheid.nl. Zij
“Net als bij meerdere dingen in het
RijnIJssel. Op deze manier is IPL voor
waren dan ook sterk gebaat bij een
leven, ligt de kracht in samenwerking;
deelnemende studenten een driedubinteractieve voorlichting over de wetzo is interdisciplinair werken het beste
bele winst; ze doen mee aan een l
telijke consequenties die gepaard
uit te drukken”, legt Patricia Ninaber
eerzaam programma, dragen ze bij
gaan met het bereiken van de status
uit. “Daarom is de inzet van verschilaan het geluk van onze regio en
van volwassene. Beide projecten
lende disciplines onder deelnemende
ontvangen ze van MDT een
staan model voor het interdisciplinaistudenten zo effectief voor het vinden
vrijwilligersvergoeding. Als klap op de
re karakter van IPL, waarbij verschilvan een oplossing voor een
vuurpijl scheppen IPL en MDT samen
lende vakgebieden - hoe divers dan
probleem.” De deelnemende tweededraagvlak voor meer zinvolle lokale
ook - elkaar kunnen aanvullen ten
jaars studenten van de HAN, het
initiatieven. “Wij kwamen erachter dat
behoeve van de samenleving.
Graafschapcollege en het RijnIJssel,
IPL en MDT hetzelfde deden: waarom
steken daarom vanuit verschillende
zouden wij dubbel werk verrichten als
Leerproces
hoeken de koppen bijeen om een
we ook samen kunnen werken?”,
semester als één team te fungeren.
Niet enkel zijn de deelnemende
voegt Patricia als laatst trots toe.
“Van zorg tot sociaal werken, voor alle studenten maatschappelijk zinvol
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Maarten van Rossem
& Jan Terlouw

In de 25ste aflevering van de Podcast of HOPE
hebben we twee mastodonten te gast. We praten samen over zelfredzaamheid en boeken
die ons gelukkig maken. Maarten en Jan benadrukken de noodzaak van een goede democratie en een goede overheid. We hebben het
over de invloed en gevolgen van polarisatie in
de samenleving en natuurlijk over De Slimste
Mens en het voordringen bij vaccinaties. Verder komt de relatie tussen geluk en het klimaat ter sprake. Het is een prachtig uitzending
geworden die je echt moet zien of luisteren.

Peter van Uhm

Peter van Uhm was van 2005 tot en met 2008
commandant Landstrijdkrachten. Op 17 april
2008 werd hij benoemd tot generaal en commandant der Strijdkrachten. Op 18 april 2008
kwam zijn zoon eerste luitenant Dennis van
Uhm op 23-jarige leeftijd in Uruzgan om het
leven door een aanslag met een berm bom.
Zijn speech bij TEDx Amsterdam kreeg nationale en internationale bekendheid en werd miljoenen keren bekeken. In deze aflevering deelt
Peter zijn definitie van geluk door het dienen
van anderen. Hij vertelt over kameraadschap
en vertrouwen. Hij deelt zijn mening over
Maatschappelijke Diensttijd en enthousiasme
als ambassadeur voor stichting hulphond.

Iedere zondagmorgen komt er een
nieuwe aflevering uit. U kunt deze
beluisteren op Spotify, Apple Podcast
en Google Podcast. De afleveringen
zijn eveneens te bekijken op YouTube,
Instagram en onze site.
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