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In het ‘Handboek MDT Sport vereniging’ staat alle informatie over MDT Sport uitgebreid toegelicht. Dit stappenplan ‘Aan de slag met MDT 
Sport’ is meer beknopt en bedoeld om als vereniging concreet een start te maken met MDT Sport in de praktijk. In onderstaand schema wordt 
iedere stap nader toegelicht en aangevuld met tips en handige documenten om te gebruiken ter ondersteuning gedurende het traject. 
 

Vereniging aanmelden voor MDT Sport 

Ben jij geïnteresseerd in MDT Sport en benieuwd wat het voor jouw vereniging kan betekenen? Ga naar https://mdtsport.nl/verenigingen/ en meld je aan! 

 

Aan de slag met MDT Sport als vereniging 

To do: Toelichting: Tips: Handige documenten: 

Neem het ‘Handboek 
MDT Sport 
vereniging’ door. 

In dit handboek staat alle informatie over o.a. het 
programma, de invulling, begeleiding en inzet van de 
vereniging m.b.t. het MDT Sport programma. 

Voor vragen over het project MDT Sport is de projectleider 
Michel Hofstede bereikbaar op info@mdtsport.nl.  

Handboek MDT Sport 
vereniging 

Bepaal welke 
jongeren binnen jouw 
club mee willen doen 
en wat zij voor de 
vereniging kunnen 
betekenen. 

Het werven van jongeren binnen de vereniging kan op 
verschillende manieren: 

 Gericht/persoonlijk benaderen 
 Plaats een bericht over MDT Sport op de website / 

social media van de verenging (zie ‘Communicatie 
voor verenigingen’) 

 Verstuur een mail naar jongeren van de 
vereniging met informatie over MDT Sport (zie 
‘Toolkit communicatie voor verenigingen’) 

 Hang flyers op in de sportkantine over MDT Sport 
(zie ‘Infographic’) 

Het is aantrekkelijker voor jongeren om mee te doen als zij 
tegelijkertijd samen met anderen een MDT traject starten. 
Een groepje van bijv. 3-5 jongeren maakt het leuker. 
Bovendien zal een MDT traject met name aantrekkelijk zijn 
voor jongeren die een opleiding of carrière willen vervolgen 
in de sport. Probeer daarom juist deze jongeren 
(persoonlijk) te benaderen.  

Communicatie voor 
verenigingen 
Toolkit communicatie 
voor verenigingen 
Infographic 
 
 
 

Bepaal wie er binnen 
de vereniging als 
begeleider van deze 
jongeren kan 
fungeren. 
 

Binnen de vereniging wordt een persoon aangesteld die 
fungeert als begeleider en aanspreekpunt voor de jongeren 
die aan de slag gaan met een MDT Sport traject.  

Tegenover ieder afgerond MDT traject staat een 
begeleidersvergoeding van 100 euro per jongere ter 
beschikking. 

Begeleidersinstructie 
(deel 1 t/m 5) 
Handboek MDT Sport 
vereniging (p. 7) 

https://mdtsport.nl/verenigingen/
mailto:info@mdtsport.nl


2 
 

Aan de slag als MDT begeleider 

To do: Toelichting: Tips: Handige documenten: 

Neem de 
begeleidersinstructie 
door. 

In de begeleidersinstructie staat stap voor stap uitgelegd 
hoe de begeleider aan de slag kan met MDT en waar hij/zij 
rekening mee kan houden.  

In de instructie staan tips waarmee je als begeleider aan de 
slag kunt en hoe je kunt handelen in verschillende situaties.  

Begeleidersinstructie 
(deel 1 t/m 5) 

Plan startgesprekken 
met de jongeren. 

Gedurende deze startgesprekken wordt een plan opgesteld 
over waar de jongeren de komende maanden mee aan de 
slag gaan bij de vereniging. Bespreek de mogelijkheid tot 
het volgen van een opleiding t.w.v. 350 euro per jongere.. 

Als het plan na het gesprek duidelijk is opgesteld, vul dan 
gelijk samen met de jongere het startformulier in op 
mdtsport.nl/plan. Hierdoor is de aanmelding van de jongere 
voor MDT Sport gelijk voltooid.  

Begeleidersinstructie 
(deel 1 t/m 3) 
Opleidingsaanbod 

Begeleid de jongeren 
waar nodig 
gedurende de 
activiteiten. 

De begeleider fungeert als aanspreekpunt voor de 
jongeren. Zij kunnen bij deze begeleider terecht als zij bijv. 
vragen hebben of ergens tegenaan lopen. 
Indien de jongere een cursus (bijvoorbeeld een 
pupillentrainerscursus) vanuit de bond wil volgen, is het de 
bedoeling dat de vereniging dit zelf regelt bij de bond. 
Hierbij gelden de desbetreffende voorwaarden en 
mogelijkheden wat betreft cursusplek, beschikbaarheid en 
startdata van de desbetreffende cursus vanuit de bond. 

Wissel telefoonnummers uit met de jongere zodat jullie 
makkelijk contact kunnen onderhouden. Indien meerdere 
jongeren tegelijkertijd een MDT traject starten is er de 
mogelijkheid om bijv. een groepsapp aan te maken op 
Whatsapp.  

Begeleidersinstructie 
(deel 1 t/m 5) 
Handboek MDT sport 
vereniging (p. 7) 

Houd een 
tussentijdse evaluatie 
met de jongeren. 

Zorg dat de jongeren, alleen óf samen met de begeleider, 
het tussentijds evaluatie formulier in vullen en bespreek de 
uitkomsten hiervan. Beide ontvangen het ingevulde 
formulier. 

Het is niet per sé nodig om hiervoor een formele afspraak 
in te plannen. Het is ook mogelijk om de jongeren 
tussendoor af en toe eens aan te spreken over hoe het 
gaat bijv. wanneer je hen tegenkomt in de kantine. 

Tussentijdse 
evaluatieformulier  
Begeleidersinstructie 
(deel 4) 

 

De afronding van het MDT traject 

To do: Toelichting: Tips: Handige documenten: 

Houd een 
eindevaluatie met de 
jongeren. 

Zorg dat de jongeren het eindevaluatieformulier invullen en 
plan een eindgesprek 

Indien meerdere jongeren tegelijkertijd zijn gestart met een 
MDT traject is het leuk om ook de afronding gezamenlijk te 
doen. Organiseer een groepsevaluatiegesprek waarbij de 
jongeren ook met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. 

Eindevaluatieformulier  
Begeleidersinstructie 
(deel 4) 

Overhandig het MDT 
Sport certificaat. 

Zodra de jongere het MDT traject heeft afgerond en de 
eindevaluatie heeft ingevuld ontvangt hij/zij een MDT Sport 
certificaat. 

Door een bericht of foto op de website / social media van 
de vereniging te plaatsen van de jongeren met een 
certificaat kunnen nieuwe jongeren enthousiast worden 
gemaakt voor het volgen van een MDT traject. 

Certificaat  

Invullen 
eindevaluatieformulier 
voor verenigingen. 

Vul het digitale eindevaluatieformulier voor verengingen in 
op de online omgeving voor verenigingen. 

Het kan helpen om het eindevaluatieformulier voor 
verenigingen tegelijkertijd of vlak na het eindgesprek met 
de jongere in te vullen.  

Eindevaluatieformulier 
voor verenigingen 

Opvragen van de 
begeleiderskosten. 

Verstuur de factuur t.b.v. de begeleiderskosten van 100 
euro per club per jongere. 

Zie bijlage 2 in het ‘Handboek MDT Sport vereniging’ voor 
een precieze omschrijving hoe dit kan worden gedaan. 

Handboek MDT Sport 
vereniging (bijlage 2: 
facturatie) 
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