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

KNKV, Koninklijk Nederlands Korfbal verbond

Adres:

Woudenbergseweg 56-58

Plaats:

Zeist

Website:

www.knkv.nl

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

Sportbond

Contactpersoon
organisatie:

Barry Schep

Postcode: 3707 HX

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.

Planning maken
Scholen benaderen
PVA maken
Uitzoeken welke scholen we willen benaderen
Contact met verenigingen

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

In deze volgorde: 1, 2 en dan 3

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.

Dat 3000 kinderen een (beach) korfbal clinic hebben gehad en
ca. 300 kinderen op de eindtoernooien

PVA
Planning
Overzicht van clinics die van jan-juli gegeven gaan worden
Eindtoernooi met minimaal 20 teams
Contact met verenigingen
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Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
De studenten zullen gezamenlijk ervoor moeten zorgen dat zo veel mogelijk kinderen in aanmerking komen
met ‘’Beach’’ Korfbal.
Hier komt erg veel bij kijken waaronder o.a.:
Het maken van een PVA
Met maken van een goede planning
Zorgen dat er geld binnen komt om alles te bekostigen
Het promoten via sociale media
Het benaderen van scholen
Het maken van een goed promotieplan
Een heel belangrijk onderdeel is hoe de kinderen worden gekoppeld aan de vereniging
Het geven van clinics
Het organiseren van een groot eindtoernooi
Enz…

Overige bijzonderheden/ opmerkingen
Maak een goed tijdschema om alles duidelijk te hebben.

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
Voor extra informatie:
Neem contact op met Bureau-Sport
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