Vacature landelijk projectleider maatschappelijke diensttijd MDT Onderwijs
Omvang: 16-24 uur per week (in overleg)
Programmaperiode: 1 juli 2020 tot 1 juni 2022
Vanaf 2020 is de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) in Nederland officieel van start.
Het doel: jongeren de kans geven om zich vrijwillig in te zetten voor de samenleving en
daardoor hun talenten te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Naast dat elke jongere
zichzelf kan aanmelden, is er ook de mogelijkheid om via een aantal onderwijsinstellingen
mee te doen: MDT Onderwijs. Het doel is het bij elkaar brengen van bestaande
onderwijsdoelen en -activiteiten in een traject dat begint bij de eigen inbreng van jongeren.
Zie dit filmpje om te zien wat dat in de praktijk betekent.
Wie zijn wij?
TijdVoorActie is een landelijke jongeren vrijwilligersorganisatie met als doel: jongeren
enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens. We maken het mogelijk
dat jongeren zich inzetten voor de samenleving en betekenisvolle relaties aangaan met
mensen in een kwetsbare situatie.
Het programma
MDT Onderwijs wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de MDT projecten YourCube
en MDT Missie (beide eveneens verbonden aan TijdVoorActie) en gaat van start op zeven
middelbare scholen en een MBO-instelling. De aanpak is gebaseerd op goede ervaringen
met MDT op middelbare school Guido Arnhem. Meer dan 120 leerlingen hebben onder
schooltijd gewerkt op tal van maatschappelijke werkplekken. De ambitie is dat dit onder jouw
leiding straks in minstens 8 steden in Nederland een succes wordt en zich in de komende
jaren geleidelijk uit gaat breiden.
In elke stad geven MDT-pioniers de MDT praktisch vorm door de verbinding te leggen tussen
leerlingen en MDT-werkplekken. Zij werken bij bestaande lokale vrijwilligersnetwerken met
ervaring in de werving en matching van jongeren aan vrijwilligersplekken. Als
projectcoördinator MDT Onderwijs werk je nauw samen met zowel deze MDT-pioniers als de
deelnemende scholen, om werkzame concepten te ontwikkelen om MDT in het onderwijs te
integreren. Hiervoor betrek je ook onderzoekspartijen, om zo opbrengsten vanuit de praktijk
breder beschikbaar te stellen. Je zorgt voor samenwerking en verbinding met de landelijke
MDT-beweging vanuit het Rijk, en hebt daarin contact met de ministeries van VWS en OCW.
Wij zoeken naar iemand die de bestuurlijke processen in (met name) het voortgezet
onderwijs doorgrondt en ervaring heeft met onderwijskundige besluitvorming. Je begrijpt de
kansen die dit landelijke project biedt voor het Nederlands onderwijs, door aansluiting te
zoeken bij bestaande onderwijskundige activiteiten. Je zet de jongeren voorop en zoekt naar
manieren om hen continu te betrekken bij besluitvorming rondom MDT Onderwijs. Je
onderhoudt een netwerk van stakeholders, waarmee je samen met een team in gesprek gaat
over borging van MDT in de toekomst. Je organiseert in samenwerking met het
XpertiseCirkel MDT als onderdeel van het Xpertisecentrum van TijdVoorActie en YourCube
trainingen en bijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij MDT, zodat er sprake is van
continue ontwikkeling en groei.
Wat ga je doen?:
- Je ontwikkelt samen met scholen diverse vormen om MDT binnen het onderwijs
uit te voeren en te structureel in te bedden in het curriculum,
- Je hebt de dagelijkse leiding over een projectteam rondom MDT Onderwijs,
- Je legt financiële en organisatorische verantwoording af aan de
programmamanager van YourCube, aan de directie van Stichting Ontwikkeling
TijdVoorActie en aan subsidieverstrekker ZonMW,

-

Je begeleidt MDT-pioniers bij het werk in onderwijsinstellingen,
Je organiseert in samenwerking met de XpertiseCirkel MDT workshops en
trainingen om (nieuwe) MDT-pioniers te trainen,
Je investeert samen met de MDT-pioniers in de verbindingen tussen jongeren en
hun MDT-werkplekken rondom de school en/of in de stad,
Je werft samenwerkingspartners voor de Maatschappelijke Diensttijd,
Je bouwt mee aan een stevig netwerk rondom MDT Onderwijs,
Je neemt deel aan bijeenkomsten van het Kernteam MDT, verbonden aan de
Ministeries van VWS, OCW en SZW en workshops vanuit de XpertiseCirkel MDT
en van YourCube, de directe MDT-partner bij stichting TijdVoorActie.

Wat neem je mee?:
- Je bent goed bekend bent met de organisatie van onderwijsinstellingen en
onderwijsinnovaties,
- Je hebt affiniteit en ervaring met de doelgroep en beleveniswereld van jongeren,
- Je bent een zelfsturend en gestructureerd; een doener die houdt van aanpakken,
- Je bent een netwerker die ervan houdt om relaties aan te gaan en mensen en
organisaties aan elkaar te verbinden,
- Je kunt presenteren en voelt je prettig voor een groep,
- Je bent een teamplayer, maar redt je ook alleen,
- Je kunt financiële verantwoording dragen en beschikt over de kennis om daarover
adequaat te rapporteren,
- Je hebt HBO werk- en denkniveau.
Wat bieden wij?
Een uitdagende baan op HBO-niveau met een goed salaris. De functie valt onder de CAO
Sociaal Werk. In de eerste maanden werk je 16-24 uur om dit project in te richten, waarna de
functie in goed overleg kan groeien tot maximaal 36 uur, afhankelijk van de gestelde doelen
en je eigen wensen. Ook detachering vanuit een bestaande instelling is een mogelijkheid.
Het programma MDT Onderwijs loopt van juli 2020 tot juni 2022. een organisatie die jou de
vrijheid geeft om je talenten in te zetten en verder te ontwikkelen.
Een organisatie die jou de vrijheid geeft om je talenten in te zetten en verder te ontwikkelen.
TijdVoorActie werkt vanuit een Christelijke inspiratie.
Word jij hier enthousiast van en zie jij jezelf als projectleider het project MDT Onderwijs
doorontwikkelen en uitvoeren? Stuur dan je motivatiebrief en CV uiterlijk 8 september op
naar elmerdemmendaal@tijdvooractie.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op 11
september. Voor vragen kun je contact opnemen met Erik-Jan Hakvoort, via eha@guido.nl of
0628943117.
Meer informatie over:
Maatschappelijke Diensttijd (MDT)
De Maatschappelijke Diensttijd is nieuw in Nederland. Na 2 jaar van ontwikkeling via
proeftuinen gaat MDT in 2020 officieel van start. Kijk voor meer informatie op de landelijke
website: https://www.doemeemetmdt.nl/wat-is-mdt/veelgestelde-vragen
Stichting TijdVoorActie
https://www.tijdvooractie.nl/
YourCube
https://www.yourcube.nl/

MDT Missie
https://defensietalenten.nl/mdt
MDT op een Middelbare School (Guido Arnhem)
https://guido.nl/mdt/
Zie voor voorbeelden van MDT-werkplekken:
https://www.instagram.com/mdtguido/?hl=nl
Zie ook verschillende nieuwsberichten over het project:
-https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2250729-maatschappelijke-diensttijd-jongeren-moeten-hetzien-als-een-feestje.html
-https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2323649/School-start-met-maatschappelijkediensttijd
-https://www.gelderlander.nl/arnhem/staatssecretaris-bezoekt-arnhemse-scholieren-diemassaal-vrijwilligerswerk-doen-voorbeeld-voor-andere-scholen~a388cd2e/
-https://www.trouw.nl/opinie/maatschappelijke-dienst-voor-jongeren-is-juist-heelwaardevol~b6e0ff49/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
- https://www.nu.nl/werk/5994086/diensttijd-keert-terug-docenten-zeggen-dat-t-goed-voormn-cv-is.html

