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Maatschappelijke Diensttijd

20 januari 2021

Goedenavond, wilt u uw microfoon uitzetten?



Handen uit 
de mouwen



Planning

▪ Voorstellen

▪ Waarom MDT en wat is het (Hans)

▪ Waarom meedoen (video)

▪ Structuur van MDT in het lesrooster

▪ Hoe ziet een succesvol MDT-traject eruit

▪ Aanmelden

▪ Op welk dagdeel zou MDT schikken? (start vanaf eind oktober)



Hans Roorda
MDT-projectleider GSG Guido 

Lan Nguyen 
MDT-projectcoördinator Netwerk 
Sociale Gasten

Voorstellen

Meindert Schreuder
MDT-coördinator GSG Guido



Planning



Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 

▪ Iets goeds doen voor een ander

▪ Jezelf ontwikkelen

▪ Nieuwe mensen ontmoeten

▪ Geen stage, maar een maatschappelijk bijdrage: 

vrijwilligerswerk onder schooltijd dat aansluit op 
vaardigheden die leerlingen op school leren



Structuur van MDT

-Als leerling kies je MDT als extra vak
-Zelf te kiezen op een middag in de week
-Je volgt de lessen op je MDT-werkplek en ontvangt vrijstelling
-Je krijgt werkbezoek, neemt deel aan intervisiebijeenkomsten.
-Monitoren vanuit school, Netwerk Sociale Gasten en ouders.



MDT onder schooltijd

▪ 14-28 jaar

▪ Onder schooltijd, tijdens pijleruren

▪ 80 uur in 6 maanden 
(gemiddeld 4 uur per week, incl. reistijd)

▪ Europees erkend certificaat

▪ Begeleiding om jezelf te ontwikkelen



Proces MDT-traject

1. Kick-off
Voorlichting

2. Aanmelden
Go/No-go 

3. Intakegesprek
Kennismaken

Leerling - Sociale Gasten

5. Startgesprek
Kennismaken op de 

werkplek

6. Eindgesprek
Tussen de leerling, 

werkplekbegeleider 
en Sociale Gasten

7. Vieren!
Europass-uitreiking

4. Training
Starttraining in 

september



Nathan (TL4): “Door MDT heb ik geleerd 
dat ik gewoon mezelf kan zijn bij iedereen 
en daar ben ik trots op. Ik vind het ook 
heel fijn dat dit onder schooltijd is want 
hier heb je veel meer aan.”

Thirza en Meike (TL4) deden hun MDT bij 
BSO De Regenboog. Zij kozen voor deze 
plek omdat ze het leuk vinden om met 
kinderen te werken en om te kijken of ze 
daar later verder in willen.

Iris (TL4) ) bood op haar MDTplek
kwetsbare mensen een kop koffie en 
luisterend oor aan. Door deze 
ervaring weet zij nu zeker dat ze later de 
zorg in wil.

Ervaringen



Doe mee met MDT!

Redenen om mee te doen:
1. Betere studiekeuze
2. Combineren met schoolopdrachten 
3. Leren over jezelf
4. Helpen van anderen
5. Leukere schooltijd
6. Goed voor je CV
7. Meer levenservaring
8. Zelfvertrouwen



▪ 22 september – Informatieavond ouders TL4 leerlingen
▪ 27 september – Kiest uw kind MDT?
▪ Via het aanmeldformulier op www.guido.nl/mdt
▪ Leerling vult het formulier samen met ouder(s) of verzorger(s) in

▪ 22 september - 29 september– intakegesprekken met Lan
▪ Oktober 2021 t/m april 2022 – MDT-periode

http://www.guido.nl/mdt


Vragen?

▪ Uw huiswerk: Welke voordelen van MDT gaan ook voor uw kind op? 
Wilt u dat bespreken met uw kind?
• Overweegt uw kind MDT? Laat hem/haar zich aanmelden via guido.nl/mdt. 

Heeft u nog vragen, neem contact met ons op. 



Dank voor uw aandacht


