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Scouting Academy Basistraining
Scouting Academy Basistraining leidt nieuwe Bever, Welpen en Scouts leiding op door het ontwikkelen van
persoonlijke competenties. Niet iedereen hoeft hetzelfde te leren, iedereen heeft zijn/haar eigen competenties en
kan binnen Scouting Academy leren wat nodig is.
Daarom raden wij aan mensen die al 4 jaar of langer actief zijn als leiding, samen met de praktijkbegeleider te
bekijken welke blokken er op de groep afgerond kunnen worden. De rest kunnen jullie dan per module volgen
binnen Scouting Academy.
De training is bedoeld voor iedereen die leiding is. De weekenden zullen het meest leerzaam zijn voor net nieuwe
leiding. Mocht je al langer leiding zijn dan ben je uiteraard ook van harte welkom! Echter zullen de modules je
misschien niet heel nieuwe stof brengen. Mocht je al langer leiding zijn raden we je aan de modules samen met je
praktijkbegeleider binnen je eigen groep te behandelen. Mochten er dan modules zijn die je alsnog wilt volgen ben
je van harte welkom je hiervoor aan te melden! Tijdens het weekend schuif je aan. Je kunt je voor de aparte
blokken ook inschrijven in SOL, deze blokken worden dan tijdens het trainingsweekend aangeboden.
Wanneer
De training bestaat uit 1 introductieavond, 2 weekenden, de stage en de stage bespreking.
Introductieavond: Donderdag 5 oktober 2017 of woensdag 11 oktober 2017
Weekenden: 1ste weekend 18 en 19 november 2017
2de weekend: zaterdag 7 april 2018

Kosten voor deze training € 80,-Je kunt de modules ook los volgen, kosten zijn dan €10,- per blok.
De modules binnen de training zijn:
Spelvisie en Spelaanbod
Scouting in de samenleving
Scouting Academy
Leeftijdseigen kenmerken
Activiteitenwensen en spelideeën
Programmeren
Motivatietechnieken en groepsprocessen
Veiligheid
Presenteren en speluitleg
Gewenst gedrag
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Evaluatietechnieken
Gespreks- en overlegvaardigheden
Voor meer informatie over deze blokken kun je op de kwalificatiekaarten van Scouting Nederland kijken, deze zijn
te vinden op https://www.scouting.nl/downloads/kwalificatiekaarten.
Wij behandelen al deze onderwerpen, leggen nadruk en verdiepen waar nodig terwijl sommige stukken enkel
worden aangestipt. Vandaar dat wij als regio ervoor hebben gekozen om er 1 extra blok aan toe te voegen,
namelijk het blok stage. We vinden het heel belangrijk dat cursisten een kijkje nemen bij andere groepen. Een kijkje
in de keuken bij de ander is erg leerzaam.
Als je de cursus goed afrondt ben je na afloop gekwalificeerd leiding voor bevers welpen en scouts deze
kwalificatie kan de praktijkbegeleider vervolgens voor je aanvragen nadat je de vier praktijkonderdelen
(presenteren, evalueren, gewenst gedrag & gespreks- en overlegvaardigheden) op de groep hebt laten zien.
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