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

Bureau-sport

Adres:

Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22

Datum aanvraag: 16 april 2020

Plaats:

Den Haag

Postcode: 2533 SR

Website:

www.Bureau-sport.nl

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

Bureau-Sport is een organisatie binnen de Haagse Hogeschool en Sport &
Bewegen ROC Mondriaan die staat voor de professionalisering van de sport en
daarmee samenwerkt met deze scholen. De koppeling tussen de studenten en
de beroepspraktijk wordt door de vraag en het aanbod met elkaar in
verbinding gebracht. Bureau-Sport onderneemt, faciliteert, creëert
werkzaamheden in het domein sport en bewegen. Focust zich op
evenementen, cursusaanbod en exploitatie van de accommodatie
(Sportcampus)/ Zuiderpark. In de uitvoering zijn de studenten, docenten,
lectoraat, professionals werkzaam. We hanteren het principe van meestergezel.

SBB certificering

Ja, nr: 100048031

Is het een meerjarig project?

1 jarig traject

Nee

Bereid deze aan te vragen

□ Ja

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.

Vacaturebank
Vacatures plaatsen op de website (Organisatie van
vraag en aanbod). Studenten koppelen aan het
werkveld
Vacatures promoten op de sociale mediakanalen
Interesse wekken bij de studenten
Marketing en communicatie
Vacaturebank promoten binnen de opleidingen
Sociale mediakanalen inzetten met behulp van een
content planner
De algemene mail van Bureau-Sport onderhouden en
beantwoorden
Acquisitie van stage, projecten, afstudeeropdrachten
en Teamplayers projecten
Marketing acties organiseren op de Sportcampus
Evenementen organiseren:
Festifest (eindfeest alle Teamplayerprojecten)
Teamplayersmarkt
Eigen invulling geven aan te organiseren evenementen
Evenementen beheer
Aanvragen beoordelen van evenementen organisaties
Participatie studenten invoeren in systeem
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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,

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 koppelen van studenten aan de beroepspraktijk
door middel van de vacaturebank (vraag en aanbod bij
elkaar brengen). Er dienen dit jaar meer studenten te
solliciteren op de vacatures dan de voorgaande jaren.

-

Het effectief en efficiënt inzetten van verschillende
sociale media d.m.v. de content planner en
communicatieplan om studenten en sportorganisaties
te kunnen bereiken en bekendheid te creëren

-

Het organiseren van een kleinschalig en twee
grootschalige evenementen met een doel bepaald
door de opdrachtgever

Onder studenten meer bekendheid creëren voor Bureau –
Sport, waarbij de vacaturebank onder deze studenten bekend
en gebruikt wordt. Naast dit eindresultaat zullen er drie
evenementen gehouden worden.
-

-

Peer opdracht
Teamplayers markt
Festifeest
Tussenresultaten effect promotie Bureau-Sport
Fysieke presentaties geven aan eerstejaars studenten
aan het begin van het Teamplayers project om
uitleggen wat Bureau-Sport inhoudt en wat wij doen.
Aannemen van de nieuwe Teamplayers

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
In het begin van het jaar is het de bedoeling dat de volgende punten uitgewerkt worden:
Rol- en taakverdeling
Plan van aanpak
Marketing en communicatieplan
Orientatie- en planningsfase document
In het gehele jaar ben je bezig met evenementen beheer, vacaturebank bijhouden en organiseren van de
verschillende evenementen.

Overige bijzonderheden/ opmerkingen
Bureau-Sport bevindt zich in de Sportcampus naast de kantine van LOF. Er is een kantoorruimte beschikbaar
om de werkzaamheden uit te voeren.
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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
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