
Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT), een leuke manier van leren! 
 
Regie en invulling bij de jongere 
Iedere jongere is welkom om aan dit traject deel te nemen. Meedoen kan zowel naast school, studie, werk of tijdens 
vakanties of een tussenjaar. Het project is volledig zelf in te richten en te bepalen door de jongere. Ze hebben zelf de 
regie over wat ze willen gaan doen en leren. Jongeren hebben de mogelijkheid om workshops en/of trainingen te 
volgen die ze leuk vinden. We hebben namelijk verschillende samenwerkingspartners als S.C. Heerenveen, Atelier 
Majeur, Posthuis theater en nog veel meer! 
 
Waarom later beginnen, als het nu al kan? 
Tijdens het MDT project doen we een beroep op de intrinsieke motivatie van de jongere; het ontdekken van talenten 
en het op doen van ervaringen, die hem of haar nu en in de toekomst verder helpen. Een jongere die momenteel al 
meedraait met het project vatte dit treffend samen: ‘’Waarom zou ik later beginnen, als het nu al kan?’’. 
 
Leuke voorbeelden van jongeren die aan MDT meedoen zijn bijvoorbeeld: 
-G. (17 jr) wil de echte wereld van jongeren laten zien en gaat hier een documentaire over maken 
-S. (21 jr) gaat kinderen van de weekendschool coachen omdat hij later ook met kinderen/jongeren wil werken 
-W. (15 jr) gaat discord opzetten voor jongeren in Friesland 
 
Alles is mogelijk binnen MDT! Van het opzetten van een voetbaltoernooi tot en met een archeologische reis maken. 
 
Praktisch 
Zie hiervoor onderstaande afbeelding: Tijdspad MDT. Binnen vijf weken heeft de jongere: 

- Leerdoelen weten te behalen 
- Talenten ontdekt en ontwikkeld 
- Verborgen talenten naar boven gehaald 
- Zich ingezet voor de maatschappij (al is het alleen maar voor de buurman) 
- Een certificaat en een mooie toevoeging aan het CV! 

 
Meer tijd nodig? Zeker geen probleem! Er bestaat ook een langere versie van MDT. 
 
We hopen dat jullie net als ons enthousiast zijn geworden over dit project en hierin groeimogelijkheden en kansen 
zien voor jongeren!  
 
 
 
 
 


