Extra informatie Team4Talent
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

Team4Talent

Adres:

Sportlaan 4

Datum aanvraag:

Plaats:

Pijnacker

Postcode: 2641 AZ

Website:

http://team4talent.org/

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

13-03-2020

Sinds 2013 zijn de sport- en cultuurfunctionarissen van Team4Talent in onze
gemeente actief op alle (21) scholen, bij vier kinderopvangaanbieders en vijf
sportorganisaties. Door het organiseren en aanbieden van activiteiten, evenementen
en projecten op school, bij de bso, de sportvereniging, in de wijk of de buurt, is op
consequente en gestructureerde wijze bijgedragen aan het stimuleren van de sporten beweegdeelname.

SBB certificering

Ja, nr: 100230567

Is het een meerjarig project?

Ja, hoeveel jaar?

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.

Teamplayers gaan bij Team4Talent mee in de dagelijkse
planning van het team. Deze werkzaamheden zijn het verzorgen
van pauzesporten, naschoolse activiteiten en het ondersteunen
van mogelijke evenementen. Dit zal ongeveer 20% van de totale
werkzaamheden betreffen hebben.

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

Evenementenorganisatie

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.

Bij Team4Talent krijgen Teamplayers de grote
verantwoordelijkheid met de organisatie van de koningsspelen
voor de gehele gemeente (Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw).

Bij de organisatie van een evenement komt veel kijken. Wat er
o.a. opgeleverd moet worden is het volgende:
• Plan van aanpak
• Draaiboeken
• Veiligheidsplan
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Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
Bij Team4Talent staat het teamplayersproject met name in het teken van de organisatie van de Koningsspelen.
Met een groep van 6 studenten van verschillende opleidingen leer je hoe je een grootschalig evenement leert
organiseren van A t/m Z. Je verzint een thema, dient scholen mee te nemen in je verhaal en gedurende het
traject op de hoogte te houden. Verder dient de dag zelf tot in de puntjes verzorgd te worden. Om dit te
bewerkstelligen zijn veiligheidsplannen, vergunningsaanvragen, fondsaanvragen, sponsoringen, materialen,
vrijwilligers en nog veel meer nodig.

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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