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Verdere groei

Mission Olympic door

kwaliteitsslag

Na tien jaar investeren in bekendheid, groei en een mooi eindevenement in
Amsterdam staat er inmiddels een stevige basis van Mission Olympic, de grootste
schoolsportcompetitie van Nederland. Om een volgende stap met Mission Olympic
te kunnen zetten zal in de komende jaren de focus op kwaliteit komen te liggen.

Door: Evert Minderaa

Onze plannen voor 2013 – 2016

Dit jaar hopen we er nog twee regionale finales (in Nijmegen en Assen) aan toe te kunnen
voegen. Daarnaast inventariseren we waar er mogelijkheden zouden kunnen liggen om in
de toekomst grote regionale finales te organiseren (Dongen, Breda en Hoogeveen). Grotere
regionale finales, die de deelnemers de beleving geven van ‘Mission Olympic The School
Final’, maar dan in kleinere vorm. Op die manier kunnen wij veel meer deelnemers laten
genieten van de échte Mission Olympic-beleving.

De rol van de scholen en de collega’s LO
Als ik dit beschrijf hoor ik jullie denken. “Wie gaat dat dan organiseren, want dat gaat mij als
docent LO teveel tijd kosten. Wie gaat dat betalen?”.
Daar zit nu de kwaliteitsslag van de komende jaren. Natuurlijk kunnen wij niet alles in één
keer en in ons eentje veranderen. Dus voor veel regionale finales willen we jullie, de scholen
en docenten LO, als centraal punt behouden, waarbij we vanuit Mission Olympic jullie graag
willen ondersteunen met mooie draaiboeken en communicatiematerialen. Jullie blijven dan
de aansturende, controlerende en initiërende rol behouden die jullie altijd al hadden.
Uiteraard kunnen jullie zelf proberen partijen uit jullie eigen netwerk bij de organisatie te
betrekken, zodat ook zij kunnen ondersteunen in de activiteiten. Voor de grotere regionale
finales gaan we jullie nog verder ondersteunen. Jullie zijn altijd het centrale punt geweest
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De afgelopen twee jaar hebben we het tot stand
komen van grotere regionale finales gestimuleerd,
omdat dit veel voordelen oplevert. Regionale
finales kunnen worden georganiseerd door deze in
meerdere sporten op dezelfde dag op één locatie
te organiseren of juist in één sport maar dan extra
groot. Docenten LO zijn dan op één dag bezig met
de regionale finales en dit vermindert de lesuitval.
Ten tweede zijn er meer leerlingen aan het sporten
en dit vergroot de beleving van het evenement.
Ten derde kunnen wij als organisatie makkelijker
een bijdrage leveren om de beleving van Mission
Olympic te verhogen, door bijvoorbeeld Mission
Olympic-aankleding beschikbaar te stellen. De
afgelopen twee jaar zijn er in Apeldoorn, Zwolle,
Arnhem/Zevenaar en Landgraaf al dit soort regionale finales geweest. De eerste drie lijken ook
blijvend te zijn!

Scholen

H

Het gaat om kwaliteitsverbetering in de
breedste zin van het woord. We gaan aan
de slag op basis van jullie feedback die we
onder andere door middel van onderzoek
hebben verkregen. Zo ligt onze aandacht op
verschillende onderdelen van de competitie: een nog
betere beleving voor deelnemers bij de regionale
finales, verbeterde communicatie naar docenten en
leerlingen gedurende het hele jaar en een verbetering van de samenwerking tussen de partijen die
bijdragen aan Mission Olympic. Met als einddoel
om zoveel mogelijk jeugd van 12-19 jaar via Mission Olympic het plezier in samen sporten te laten
ervaren. Het schema op pag. 39 verduidelijkt het
speelveld van Mission Olympic met de partijen die
wij in de komende jaren meer en meer met elkaar
willen verbinden.

Bonden,schoolactie
ve verenigingen en
schoolsportverenigingen
Het speelveld rond Mission Olympic
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Opening MO altijd een spektakel

voor de wedstrijdorganisatie en dat willen we graag zo houden. De
totale organisatie van een grote regionale finale wordt intensiever met
meerdere sporten en nog meer beleving voor de deelnemers. Daarom
zijn wij bezig om, voor de grotere regionale finales, een “Mission
Olympic Lokaal Organisatie Comité” (MOLOC) op te zetten. Dit doen we
in nauwe samenwerking met verschillende hbo-opleidingen uit heel
Nederland.
Dit zogenaamde MOLOC gaat de regie voeren over de totale voorbereiding en uitvoering van de regionale finale. Van het drukken van
programmaboekjes tot muziek op het evenement zelf, van lokale sponsoring tot het logistieke plan, van catering op de locatie tot het versturen
van persberichten. Aanvullend daarop willen wij jullie, als centraal punt,
behouden voor het wedstrijddeel als hoofd wedstrijdzaken.

heid voor de organisatiekosten dienen te dragen. Net zoals de aanrijdende scholen nog altijd reiskosten hebben. Echter, deze leidende scholen
worden dus centraal door Mission Olympic ondersteund en wij verwachten dat lokale partijen die betrokken kunnen worden bij de organisatie,
ook een bijdrage kunnen leveren. Mogelijk dat er plaatselijke sponsoring
gezocht kan worden, gemeentes willen bijdragen door locaties ter
beschikking te stellen, bonden en verenigingen voor kostenverlichting
kunnen zorgen. Alle mogelijkheden zullen wij voor jullie op een rij zetten
in het Mission Olympic handboek voor Regionale Finales.

Lopende zaken

De hbo-opleidingen hebben al interesse getoond in het spelen van deze
rol, omdat Mission Olympic hun studenten op deze wijze een leerzame
stage biedt. Is er een grote voorronde in je plaats, dan blijf je dus nog
steeds betrokken bij de toernooiorganisatie. Met een deskundig oogje in
het zeil en jullie deskundige vingers in de pap! Natuurlijk blijft er ruimte
om je eigen SDV- en/of LO2-/BSM-leerlingen een rol te geven in het
kader van hun schoolopleiding. Op deze manier willen we vanaf 2013
doorgroeien in het aantal grote regionale finales. We realiseren ons dat
deze opzet niet overal en altijd gevonden zal kunnen worden, maar hoe
meer hoe beter!

Omdat wij begin 2013 de ondersteuning aan jullie al gereed willen hebben zijn wij op dit moment druk bezig met:
● besprekingen met de opleidingen over stagiaires die grote voorrondes gaan coördineren als MOLOC
● het opstellen van het Mission Olympic handboek voor de organisatie
van regionale finales
● het vormgeven van een website waar jullie materiaal uit het handboek kunnen vinden dat bruikbaar is bij de organisatie van een regionale finale. Denk aan: formats voor een poster, programmaboekje,
speelschema, draaiboek, filmpjes enzovoort
● besprekingen met sportservices en collega’s die nu al interesse hebben getoond voor grote voorrondes
● besprekingen met bonden over meer betrokkenheid en medewerking
van begin tot het einde van de competitie.

Wie betaalt dit?

Jouw input

Mission Olympic investeert de komende jaren extra in de regionale
finales. Met name door het opzetten van de MOLOC-organisaties, maar
ook in het digitaal beschikbaar maken van Mission Olympic communicatiemiddelen zoals programmaboekjes, persberichten, et cetera. Dit
stellen we beschikbaar aan alle organisatoren van zowel kleine als grote
voorrondes en aan MOLOC’s.

In al deze zaken is het goed voor ons om te weten waar jullie behoefte
aan hebben. Wat zou je graag willen van Mission Olympic? Wat wil je
juist zelf doen? Welke ondersteuningsmaterialen moeten op de site?
Samen met jullie willen we Mission Olympic zodanig vorm gaan geven
dat de verbeterde kwaliteit ertoe leidt dat we de groei van het aantal
deelnemende scholen goed kunnen faciliteren. Heb je hieromtrent suggesties of aanbevelingen, neem dan contact op met Evert Minderaa via
missionolympic@kvlo.nl en samen kijken we wat er gerealiseerd kan
worden en wanneer. Dank je wel voor het succesvol(ler) maken van
Mission Olympic! �❚

Wanneer de organisatie van een (kleine) regionale finale in handen is
van een leidende school, zal deze school nog altijd de verantwoordelijk-

Contact:
Evert Minderaa, KVLO, missionolympic@kvlo.nl
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