Extra informatie Hoeksche waard actief
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

Hoeksche Waard Actief

Adres:

De Vriesstraat 26

Plaats:

Oud Beijerland

Website:
Beknopte
omschrijving van de
organisatie

Postcode: 3261 PC

www.regiekr8.nl
www.hoekschewaardactief.nl
Hoeksche Waard Actief is een stichting wat als doel heeft om sport en cultuur te
stimuleren op het eiland. Dat doen we op het basisonderwijs door sport te promoten
en bij sportverenigingen door die te ondersteunen. Daarnaast willen wij graag dat
iedereen mee kan doen met sport of cultuur, ongeacht of je een beperking hebt of
niet.

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.

Vanaf dag 1 kunnen de teamplayers starten de volgende
punten:
Doe een onderzoek hoe het in Nederland gesteld is
met buitenspelende kinderen;
Tot en met de herftsvakantie kan je aan de slag met
een Plan van aanpak voor de stage. Ga met elkaar
kennismaken en met elkaar nadenken hoe jij het beste
een bijdrage kunt leveren aan het eindproduct.
Denk voor jezelf na wat je wilt leren in deze stage;
In de herfstvakantie gaan jullie mee met een sportdag
die georganiseerd is door HwA. Op deze sportdag krijg
je vooral een ondersteundende rol. Het is om te laten
zien hoe de praktijk eruit ziet en mogelijk inspiratie kan
zijn. In kerstvakantie krijgen jullie een sporthal en
mogen jullie het zelf gaan doen als teamplayer.
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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

1. Evenementorganisatie;
2. Sportstimulering (stimuleren van buitenspelen);

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!

Op woensdag 9 juni 2021 is het de nationale buitenspeeldag.
Jullie gaan rodom het thema buitenspelen een product
opleveren om kinderen te stimuleren naar buiten te gaan. Hoe
dat product eruit gaat zien ie aan jullie. Het product moet een
duurzaam en schaalbaar karakter hebben. Dat betekend dat
HwA graag met jullie product voor een langere periode aan de
slag zou gaan en op meerdere plekken zou willen inzetten.

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.

De tussenproducten kunnen als volgt worden opgebouwd:
Onderzoek naar gedrag van buitenspelende kinderen
met een presentatie aan team HwA;
Plan van aanpak voor de stage; Sportdag in de
kerstvakantie;
Product om kinderen te stimuleren buiten te spelen;
Gebruik in het product de conclusies van je onderzoek
om een goede aanpak te ontwikkelen.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
Begin van de stage en sport & spel dagen
Wanneer je start met de stage zal je vooral met je nieuwe projectteam en de organisatie kennismaken. Je gaat
meelopen met een sportdag om te zien hoe dat erbij HwA eraan toegaat. Wat je ziet en leert kan je gebruiken
bij een sport & speldag die jullie als team zelf gaan organiseren in de kerstvakantie. Daarin mag je met je team
zelf invulling geven aan de dag, de middelen (zaalhuur, spullen etc.) zijn met ons bespreekbaar.
Onderzoek en eindproduct
Allereerst ga je aan de slag met een onderzoek. Hoe staat het gesteld met buitenspelende kinderen?
Hoe zit het eigenlijk? Is er een ontwikkeling zichtbaar over de laatste 20 jaar?
Is het speelgedrag veranderd door de tijd heen?
Het onderzoek wat je gaat doen is cruciaal voor je eindproduct. Hoe beter en scherper je een beeld krijgt hoe
de situatie is hoe beter je in staat bent om een aanbod te ontwikkelen. Hoe gaaf zou het zijn, als jij met je
teramplayersteam in staat bent om een product te ontwikkelen dat bijdraagt om kinderen buiten te laten
spelen!
Zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt is de teamplayerstage bij ons een diverse stage met verschillende
opdrachten. Ben je creatief? Geef je fantasie de vrije loop en pak de kans om een mooi product te
ontwikkelen. Ben je goed met kinderen? Kom dan de sport & speldagen uitvoeren en zorg dat de kinderen een
onvergetelijke dag tegemoet gaan. Hoe je van organiseer? Zorg ervoor dat alles vlekkeloos verloopt en goed
op elkaar is afgestemd in het team.

Overige bijzonderheden / opmerkingen
Niet alle opdrachten kunnen op donderdag worden uitgevoerd.

2

Extra informatie Hoeksche waard actief
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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