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

Jeugdvoetbalopleiding

Adres:

Korfoedreef 61

Datum aanvraag: 9-3-2020

Plaats:

Utrecht

Postcode: 3562 SE

Website:

www.jeugdvoetbalopleiding.nl

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

Ondersteuning bij voetbalclubs door het verzorgen van scholing jeugdtrainers en
voetbalactiviteiten.

SBB certificering

Ja, nr: Ja, 100051334
(relatienummer)

Is het een meerjarig project?

Ja, hoeveel jaar? 1 jaar lang met optie tot uitbreiden!!!

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.

-

-

Persoonlijke ontwikkelingsdoelen presenteren aan groep.
Onderzoek naar de organisatie, wat doet
Jeugdvoetbalopleiding, wat zijn de
Jeugdvoetbalactiviteiten, wie doen er allemaal aan mee,
wat zijn de groeimogelijkheden, wat zijn de concurrenten in
de markt
Jeugdvoetbalactiviteiten (mede) organiseren
Innovatie door ontwikkelen nieuwe producten en diensten

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

1. 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!

-

Adviesrapport met concrete aanbevelingen op het gebied
van voetbal en onderwijs.
Marketingplan voor voetbal en onderwijs
Enquête naar alle scholen in de Randstad verstuurd
Overdrachtsdocument gereed voor toekomstige
teamplayers
Kwalitatief verbeterde jeugdvoetbalactiviteiten
mede organiseren.
Verdubbeling van het huidige aantal deelnemers door
uitbreiding van het aantal Jeugdvoetbalactiviteiten.
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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.

-

Plan van aanpak maken met alle teamleden
Enquête om scholen gericht en effectief te kunnen
benaderen
Concurrentieanalyses: welke partijen zijn actief binnen
voetbal en onderwijs?
Actieplan voor promotie van de jeugdvoetbalactiviteiten bij
zowel verenigingen als scholen.
Lijst van mogelijk nieuwe voetbalclubs voor het organiseren
van Jeugdvoetbaldagen
Uitkomst Brain-stormsessies verwerken
Actieplan voor het benaderen van sponsoren
Benaderen van potentiele nieuwe voetbalverenigingen
voor nieuwe Jeugdvoetbal activiteiten
Voeren van gesprekken met nieuwe potentiele
voetbalverengingen voor activiteiten
Innoveren jeugdvoetbalactiviteiten

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
-

Kennismaking met de organisatie en de huidige jeugdvoetbalactiviteiten
Wekelijks overleg/vergadering met Teamplayersgroep
Taken verdelen binnen Teamplayersgroep
Coördineren van Teamplayers en aansturen van Teamplayers per activiteit
Jaarlijkse, maandelijkse en wekelijkse planning van Teamplayersproject opstellen, beheren en
aanpassen
Plan van aanpak opstellen met inbreng van alle teamplayers.
Marketingplan opstellen
Omgevings- en concurrentie analyses maken
Functioneringsgesprekken voorbereiden en voeren
Voortgangsgesprekken voorbereiden en voeren
Beoordelingsgesprekken voorbereiden en voeren
Aanbod diensten en producten Jeugdvoetbalopleiding analyseren, innoveren en uitbreiden.
Werven, coördineren en aansturen van trainers tijdens de jeugdvoetbalactiviteiten
Toenemende verantwoordelijkheid bij de planning, organisatie en uitvoering tijdens
Jeugdvoetbalactiviteiten bij verenigingen en/of scholen.
Voetbalclubs bellen/mailen voor kennismakingsgesprek gericht op Jeugdvoetbalactiviteiten
Kennismakingsgesprekken voeren bij voetbalclubs
Nieuwe promotiestunts bedenken voor Jeugdvoetbalactiviteiten
Nieuwe promotiestunts uitvoeren voor Jeugdvoetbalactiviteiten
Sponsoraanbieding opstellen
Sponsors benaderen
Gesprekken voeren met potentiele sponsors
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Overige bijzonderheden / opmerkingen
De hoofdlocatie van Jeugdvoetbalopleiding (kantoor) is gevestigd in Utrecht. Om toch de studenten de
gelegenheid te geven om de stage dichter bij huis uit te voeren zullen ze wekelijks actief zijn op de locatie bij 1
van onze klanten. De studenten komen iedere week een dag bij elkaar overdag op de voetbalvereniging DVC
Delft uit Delft (adres: Sportpark Brasserskade 238, 2616 LA Delft). Hier is wekelijks een begeleider (HBO
opgeleid) vanuit Jeugdvoetbalopleiding aanwezig om de studenten binnen hun opdracht te ondersteunen
waar 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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