
 

Diversity Skills: MDT biedt kansen voor ISK-leerlingen 

Diversity Skills is een project van New Rootz in het kader van de maatschappelijke diensttijd (MDT) 

voor jongeren. Diversity Skills is speciaal ontworpen voor ISK-leerlingen. MDT is een initiatief van de 

NJR, het ministerie van OC&W, SZW en VWS.  

‘Ik vind die oude mensen zo schattig!’, aldus een van de deelnemers van Diversity Skills.  

 

Meer dan 200 ISK leerlingen haalden al hun MDT-

certificaat bij Diversity Skills: Ze zetten zich in voor de 

samenleving, leerden de lokale omgeving en organisaties 

beter kennen en werkten tegelijkertijd aan hun sterktes 

en talenten.  Leerlingen organiseerden een coronaproof 

bingo voor ouderen, deden raamspelletjes,  maakten 

prachtige portretten van ouderen. 

Anderen maakten korte films over kinderrechten en reportages over maatschappelijke 

onderwerpen. Natuur & milieu was ook een ‘hot item’ en jongeren zetten zich in voor het 

opruimen van het natuurgebieden en leerden alles over duurzaamheid, gezond koken uit de 

moestuin, recycling en biodiversiteit.  

Tijdens hun MDT werken de leerlingen samen met een jongerencoach van New Rootz aan 

hun sterktes en talenten, oefenen ze communicatieve- en burgerschapsvaardigheden. Dat 

gaan ze tegelijkertijd ervaren en toepassen in de praktijk. Zij zetten zich actief in op het 

gebied van ouderen, milieu en maken samen cultuur en media. Daar voegen we in de 

toekomst o.a. de thema’s loopbaanoriëntatie en sport aan toe. We voeren het programma 

uit met jongerencoaches en vakdocenten en werken daarnaast nauw samen met de ISK 

docenten. Omdat zij al vrij druk bezet zijn met hun onderwijstaken, nemen we veel 

organisatiewerk uit handen.  



Leren: we make a journey together 

K. Ngugi, jongerencoach bij New Rootz: ‘Bij Diversity Skills leren jongeren onderweg, tijdens 

hun MDT-reis en vooral buiten de schoolmuren, in de samenleving. De jongerencoaches 

helpen ze vervolgens om te reflecteren op wat al gelukt is, welke skills ze al hebben laten 

zien of nog willen ontwikkelen. Zo voegen we non-formal education toe aan de ISK’s. Wij 

helpen ze op weg met nieuwe ervaringen,  het lokale netwerk,  samenwerken, nieuwe 

perspectieven en weten waar je sterk in bent.  We gaan veel in dialoog met de leerlingen 

over omgaan met nieuwe situaties, samenwerken, maatschappelijke onderwerpen, en 

omgaan met verschillen.  Na afloop krijgen ze een certificaat en is er een event voor alle 

leerlingen waarin ze vol trots hun ervaringen presenteren.  

Kansen voor groei en samenwerking 

Janneke van Lier, directeur New Rootz: ‘we werken al een aantal jaar met ISK leerlingen in 

Nijmegen en Tiel en zagen in 2019 de kans om met MDT te werken aan kansengelijkheid 

voor een groep jongeren die dit hard nodig heeft om een toekomst in Nederland op te 

bouwen. Een kans voor ons om nog meer jongeren de beste versie van zichzelf te laten 

ontdekken.’ New Rootz werkt inmiddels samen met het Pontem College in Nijmegen, ISK 

Lingecollege in Tiel, ISK Onze Wereld in Apeldoorn en ISK Quadraam in Arnhem.  

Janneke van Lier: ‘We gaan ons in de toekomst richten op MDT in Onderwijstijd in 

samenwerking met alle ISK’s en ROC’s. Dat biedt een kans om aan te sluiten bij het 

curriculum van burgerschap en loopbaanoriëntatie. Met het oog op de uitbreidingskansen 

voor het komende jaar, gaan we graag gesprekken aan met ISK’s die interesse hebben om 

deel te nemen.’ 

Onze reporters op pad 

https://vimeo.com/559859082 
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