Extra informatie Onderwijs Events
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

Halo

Adres:

sportcampus

Datum aanvraag: 20-04-2020

Plaats:

Den Haag

Postcode:

Het Project “Onderwijs events”

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

Binnen de sportcampus worden verschillende aan het onderwijs gerelateerde
evenementen georganiseerd. Soms intra curruculair ( zoals de HALO
onderwijskampen) soms extra curriculair (zoals bijv. The haque got talent en jongeren
uitwisseling). Voor deze events zijn ontwikkelings, plannings, uitvoerings activiteiten
gewenst is ter ondersteuning van de verschillenden projectgroepen.
De Sportcampus heeft en opdracht om zichzelf nadrukkelijker in de kijker te spelen
van (de verschillende wijken van) de stad Den Haag. Hierin liggen kansen om nieuwe
activiteiten te ontwikkelen die deze opdracht invullen. De vraag welke activiteiten dat
zijn is pionierswerk.

Is het een meerjarig project?

Ja, hoeveel jaar?

Meerdere

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Welke uitvoerende werkzaamheden
kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al
oppakken?

De uitvoeringsopdracht bestaat uit 2 delen:
Deel 1:
Uitvoeren van een coördinerende rol (voorzitter/projectleider) in
de verschillende projectgroepen voor HADEMI en
onderwijskampen en het operationeel uitvoeren van die
activiteiten.
Coordinatie opdracht van:
HALO winterkamp (1)
Landkamp (3)
waterkamp (1)
Hademi (1).
Voor deze evenementen dienen PvA’s en draaiboeken te worden
opgesteld en de evenementen dienen te worden uitgevoerd. .
Deel 2:
De teamplayers van vorig jaar hebben vorig jaar een Youth
Exchange opgezet met financiering van de Europese Unie. De
aanvraag gaat waarschijnlijk toegekend worden wat betekent
dat de uitwisseling volledig gefinancierd gaat worden door de
EU. Het programma in de aanvraag dient te worden
geoperationaliseerd. Draaiboeken, programmering en
communicatie met de andere groepen moet worden opgezet.
De uitvoering van de Youth exchange is met de nieuwe en de
oude teamplayergroep, 2 docenten (totaal 16 personen).
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Beschrijving van de overstijgende opdracht
Op welk terrein ligt het zwaartepunt van
uw opdracht ?
1. Evenementenorganisatie
2. Sportstimulering/sportparticipatie
3. Vitaliteit, gezonde leefstijl
4. anders

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!
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.

1
4: jongeren uitwisseling

Overdrachts, plannings en reflectiedokument op alle
uitgevoerde evenementen

De planning van de verschillende evenementen in het
onderwijsrooster geeft automatisch al verschillende deadlines;
Zo staat de youth exchange gepland in oktober/november
Winterkamp in januari, Hademi in jan/februari , het landkamp in
mei en waterkamp in september.
-

Planningsdokument: activiteit en organisatie
afstemming
Draaiboeken opstellen / aanpassen
Promoten relevante partners
Afstemmen activiteiten met sportverhuur
Regelen van beschikbaarheid van materiaal.
Bedenken en uitvoeren promotiestunts voor
bestaande en nieuwe activiteiten.
Sponsoraanbieding opstellen
Mogelijke sponsoren contacten
Wekelijks overleg/vergadering met Teamplayersgroep
Taken verdelen binnen Teamplayersgroep

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
Coördinatietaken:
Alle teamplayers zullen fungeren als voorzitter of assistent projectleider (naast de docentbegeleider) voor een
HALO onderwijskamp. Voor de Youth Exchange dienen verschillende taken te worden verdeeld.
Binnen de groene lijn wordt de keuze aan de groep gelaten om een evenement te kiezen, op te zetten en uit
te voeren om de Sportcampus te promoten in (de omgeving van ) Den Haag.
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Voorwaarden van de Teamplayers opdracht
De begeleider vanuit de opdrachtgever is bereid 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), 4x 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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