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

Schakenbosch Jeugdzorg plus en Schakenbosch college (Horizon)

Adres:

Bouwlustweg 2 en 4

Plaats:

Leidschendam

Website:

www.schakenbosch.nl

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

SBB certificering

Postcode: 2263 SZ

Schakenbosch is het behandelcentrum JeugdzorgPLUS waar jongeren met een lichte
verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek binnen geslotenheid werken
aan zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij. Een open leefklimaat en
een individueel integraal behandelprogramma zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
We bieden plaats aan jongeren van 12 tot 18 jaar uit de regio Zuid-Holland West. Op het
terrein is het Schakenbosch college (vanuit Horizon koepel), waar de meeste jongeren
naar toe gaan.
Ja, nr: Sport en Bewegen
Crebonr. 23163

Is het een meerjarig project?

Ja, hoeveel jaar?

Ja en nee

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.

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Teamplayers 2020 /2021
- Schakenbosch verkennen en leren kennen.
Korte introductie momenten gedurende de eerste weken.
Interviews met docenten, medewerkers en jongeren naar
motivatie hoe gezond te leven. Mee lunchen op groepen.
Theorie PDF bestand Balans in beeld lezen en discussie.
(LVB)
- Instuif sport en spel , opzetten , organiseren en uitvoeren
van het wekelijkse instuifmoment van 16.00 – 17.00 in de
gymzaal van school.
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- Buitensporten
Mogelijkheden vergroten voor activiteiten op het gebied
van buitensport op het terrein zelf. In het bos bootcamp,
mountainbiken, huttenbouwen, klimmen.

- Integrale dagprogramma
Meehelpen in de verdere ontwikkeling van een integrale
dag, waarbij sport en gezondheid in de dag routine op
groep, school en in vrije tijd natuurlijk niet kan missen. Het
integrale dag programma loopt 5 dagen vanaf 08.00 uur
tot 20.00 uur. De inzet wordt verwacht om diverse sport en
spel momenten te organiseren en te leiden op de
donderdagen. Belangrijk en soms best lastig element op
Schakenbosch is de planning en communicatie !
- Speciale dagen organiseren en uitvoeren . Zoals
koningsspelen en sportdagen.
- Ondersteuning bieden bij de leefstijl trainingen op school
en op groep.
Schakenbosch ziet leefstijlbegeleiding als onderdeel van de
behandeling. Wij streven er naar om de jongeren binnen
Schakenbosch een programma aan te bieden waarin het
ontwikkelen van een gezonde leefstijl centraal staat,
waardoor zij zo gezond mogelijk kunnen zijn tijdens hun
verblijf bij Schakenbosch en daarna. Implementatie en
verbeteren van het thema gezondheid op alle groepen en
in de klassen.
- Doe opdrachten
Met de jongeren en medewerkers creatieve en gezonde
opdrachten verzinnen om te leren zelf actief te zijn. Op en
buiten het terrein.
- Voeding
Met docenten, pedagogisch medewerkers en gastvrouwen
jongeren ervaringen laten opdoen met smaak en de
werking van voeding. Voorlichtingsmateriaal maken en
speciale dagen / workshops voor teams geven. Reeks lessen
geven in de zorg en welzijn klas evt. i.s.m. Horeca/keuken

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

Op terreinen 2. en 3. en 4.
In het algemeen gaat het over het uitvoeren van de
volgende handelingen; onderzoeken, analyseren,
samenstellen, testen en evalueren van nieuw beleid met
als doel het realiseren van (ver)nieuw(end)e producten
en/of diensten.
De student sportkunde heeft hierin een belangrijke
sturende en onderzoekende rol.
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-

-

-

.

2. - Uitbreiden van contacten met stichting Sport en
Welzijn. Vergroting van netwerk in sport en creatieve
vrijetijdsactiviteiten. O.a. Jeugdsportpas ,
samenwerking met andere sportclubs o.a. RKAVV
(voetbal) .
3. - Het verder gestalte geven aan de Gezonde
School. Dit is door de teamplayers van 2019-2020 in
gang gezet met de gemeentelijke geneeskundige
dienst Haaglanden en wij hopen het certificaat voor
beweging en voeding te behalen en te continueren.
EXTRA AANDACHT Nieuw
4. - Het verder zoeken en aanvragen van subsidies en
fondsen met behulp van ZorgSubsidieKalender.
4. – Het verder ontwikkelen van buitensport
mogelijkheden op het terrein, met bos en grasveld .
klimmen, hutten bouwen, bootcamp, pannaveldje
e.d. Ook hier zoeken naar financiële onderbouwing.

- 4. – Het helpen verder opzetten van samenwerking
met organisatie TURNOVER ism Rugbyvereniging.
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.

-

-

Het behalen van het Gezonde School certificaat.
Er is een goed netwerk opgezet in samenwerking met
SenW en gemeente Leidschendam – Voorburg
Er is een nieuwe toegankelijke en stimulerende
buitensportplek gemaakt op het grote grasveld en
het schakenbosje.
Er komt extra geld binnen via fondsen en/of subsidie
- Er is een goede samenwerking ontstaan
tussen de teamplayers onderling.
- De wekelijkse instuif draait goed en met gevarieerd
programma.
De teamplayers hebben zich op de kaart gezet bij
Schakenbosch door middel van herkenbare
voorlichting en presentatie.
Er worden lessen rondom voeding en beweging
gegeven aan de klas Zorg en Welzijn.
Individuele jongeren die niet in het reguliere
lesprogramma mee kunnen doen krijgen
ondersteuning van enkele teamplayers in extra
bewegingsactiviteiten.

Overige bijzonderheden / opmerkingen
Schakenbosch is een dynamische werk- en leeromgeving , waarbij veel initiatieven en mogelijkheden zijn om
je als student thuis te voelen. Je kan er veel leren op pedagogisch/didactisch en organiserend vermogen. Je
kan een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de jongeren die hier gemiddeld 8
maanden verblijven.
En vooral je moet van snel schakelen en activiteit houden en ook al een beetje stevig in je schoenen staan.
DE TEAMPLAYERS VAN DIT JAAR ZIJN TE BEREIKEN VOOR INFORMATIE OVER HET PROJECT.
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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
Mail het formulier naar info@bureau-sport.nl
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