Extra informatie Welzijn E25
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

Welzijn e25

Adres:

Kastanjedal 2

Datum aanvraag: 10-3-2020

Plaats:

Maassluis

Postcode: 3142AP

Website:

www.buurtsportmaassluis.nl

Beknopte omschrijving van de
organisatie

Welzijn e25 zet zich in op het brede maatschappelijke domein met
bijzondere aandacht voor jeugd en jongeren. Welzijn e25 heeft een
breed aanbod in werkzaamheden zoals; coach 25, jongerenwerk,
Buurtsport, Muziekmeesters Westland en theaterschool Koperen
Kees. Als teamplayer bij Welzijn e25 ben je voornamelijk werkzaam bij
het onderdeel Buurtsport in Maassluis.

SBB certificering

Ja, nr: 100066370

Nee

Is het een meerjarig project?

Ja, hoeveel jaar? doorlopend

Bereid deze aan te vragen

□ Ja

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen 1.Evenementenorganisatie: Sportexperience, Cruyff court
Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken? Denk toernooi 6v6, Gezondheidsdag, schoolsporttoernooien,
aan kleinschalig onderzoek,
Koningsspelen.
dagelijkse uitvoerende werkzaamheden,
activiteiten met de doelgroep etc.
2. Sportstimulering: Sportles in de wijk, sportclinics, sportlessen
na schooltijd en pauzesport.

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

Het zwaartepunt van de verdiepende opdracht ligt voornamelijk
op Sportstimulering / sportparticipatie.

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!

Het eindresultaat bestaat uit een onderzoeksrapport waarin
minimaal het volgende is beschreven;
Effectmeting van de gezondheid van minimaal 1
deelnemer n.a.v. buurtsport activiteiten;
De effectmeting van minimaal 1 activiteit / evenement
wat betreft doorverwijzing naar sportverenigingen.

De verdiepende opdracht is om meer inzicht te krijgen in de
effecten van Buurtsport Maassluis. Dit kan zijn op de volgende
punten;
Bestrijden overgewicht;
Doorverwijzing naar sportverenigingen.
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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 zijn:
-Onderzoeksvoorstel afronden;
-In kaart brengen werkzaamheden / visie / missie Welzijn e25
breed;
-Uitvoeren van kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek;
-Resultaten;
-Conclusie en discussie;
-Aanbevelingen.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
* Sport en spel aanbieden op schoolpleinen en in de wijk
* Geven van pauzesport
* Organiseren en coördineren sportdagen / evenementen
* Wekelijks vergaderen
* Sponsors benaderen
* Onderzoeksrapport opstellen

Overige bijzonderheden / opmerkingen
-

We verwachten van de studenten dat ze wekelijks op donderdag van 9:00 uur – 16:30 uur werkzaam
zijn binnen onze organisatie (vakanties vrij, behalve 1 dag in de kerstvakantie)
In de Kerstvakantie 1 dag aanwezig voor het organiseren van de Sportexperience;
De laatste stagedag is 8 juli 2021.

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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