Aanvraagformulier Teamplayers
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

Olympic Moves | KVLO

Adres:

Zinzendorflaan 9

Datum aanvraag:

Plaats:

Zeist

Postcode: 3073 CE

Website:
Beknopte
omschrijving van de
organisatie

www.kvlo.nl/olympicmoves
Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding organiseert ism NOC*NSF
Olympic Moves, de landelijke schoolsportcompetitie voor het VO

Is het een meerjarig project?

Ja, hoeveel jaar?

‘Oneindig’

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Welke uitvoerende werkzaamheden
kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al
oppakken? Denk aan kleinschalig
onderzoek, dagelijkse uitvoerende
werkzaamheden, activiteiten met de
doelgroep etc.

Kleinschalig onderzoek
Promotie van activiteiten bij Haagse scholen
Lokale contacten leggen
Voorbereidende werkzaamheden voor regionale finale en
The School Final

Beschrijving van de verdiepende opdracht
Op welk terrein ligt het zwaartepunt van
uw opdracht ?
1. Evenementenorganisatie
2. Sportstimulering/sportparticipatie
3. Vitaliteit, gezonde leefstijl
4. Anders namelijk
Wat is het concrete eindresultaat dat u in
juni opgeleverd wilt zien? Dat kunnen
meerdere resultaten zijn.
Geef Teamplayers hiermee een stip op de
horizon!

Evenementenorganisatie
(En een stukje sportstimulering/sportparticipatie)

Een goed georganiseerde regionale finale Den Haag in april
waar leerlingen met plezier gesport hebben en gestreden voor
een plek in The School Final.
Een goed georganiseerde Olympic Moves The School Final in
juni.

Benoem een aantal concrete
tussenproducten die Teamplayers in de
periode september-juni moeten
opleveren. De periode van 10 maanden is
voor een gemiddelde Teamplayer groep
lang. Tussentijdse resultaten zijn
noodzakelijk om een goed eindresultaat
neer te zetten.

Orientatieraport
Plan van Aanpak
Draaiboek
Evaluatie
Communicatieplan
Brandingplan
Vervoersplan
Onderzoeksrapport
Overdrachtsrapport
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Aanvraagformulier Teamplayers
Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
-

-

Organisatie van de regionale finale Den Haag in ongeveer 7 verschillende sporten in en rondom de
sportcampus in de breedste zin van het woord: contacten met scholen/gemeente/sportinstanties,
wedstrijdorganisatie/toernooischema’s/scheidsrechters/accommodatie/materialen/programmaboekje,
sponsorfinding/begroting, PR/social media/krant, communicatie, marketing, etc.)
Zie voor indruk van de regionale finale Den Haag:
https://www.youtube.com/watch?v=V4CTBH_rLFg&feature=share

-

Meewerken in de organisatie van Olympic Moves The School Final in juni op Papendal en omliggende
gemeenten
Zie voor een indruk van The School Final: https://www.youtube.com/watch?v=dY6gIeJPsac

-

Kleinschalig onderzoek (bijv. naar nieuwe opzet van Olympic Moves)

Overige bijzonderheden / opmerkingen
Ik kan geen werkplek bieden op locatie. Zelf werk ik vanuit huis (Leidschendam) en de KVLO in Zeist is te ver
weg. De studenten hebben hun werkplek op de sportcampus, waar ik naar toe zal komen om ze te begeleiden.
Ze werken op hun eigen laptop.
Studenten krijgen :
een mailadres van Olympic Moves
toegang tot sociale media kanalen
en een online werkmap om documenten in op te slaan.

Voorwaarden van de Teamplayers opdracht
De begeleider vanuit de opdrachtgever is bereid max 100 uur te investeren. De
begeleiding bestaat onder meer uit:

✓ Kennismakingsgesprek voeren met Teamplayers
✓ Coaching on the job leveren, in samenspraak met de docentbegeleider
✓ Structureel (bv 2 wekelijks) overleg met de Teamplayers
✓ Deelnemen aan bijeenkomsten (intervisie en presentaties), 3 x per jaar (circa 9 uur)
✓ Beoordelen van Teamplayers (functioneringsgesprekken)
Binnen de Teamplayers opdracht kunnen MBO-studenten:

✓
✓

Kerntaken afsluiten door middel van proeven van bekwaamheid. (zie bijlage II Kerntaken &
proeven van bekwaamheid)
Een urenregistratie van aanwezigheid af laten tekenen. (bijlage III Urenregistratie MBO)

De opdrachtgever stelt op locatie ter beschikking:

✓ Werkplek voor Teamplayers
(pc’s, telefoon, internet)

✓ Vergaderplek voor Teamplayers
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