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Voorwoord

Iedere week met een aantal jeugdleden op stap is een zware
verantwoordelijkheid. Scouting Nederland onderstreept dat door van iedere
leidinggevende te vragen daar regelmatig even bij stil te staan. Bij Scouting
kun je kiezen uit veel trainingen; ze zijn leuk, uitdagend, je doet ideeën op en
bovendien kun je ideeën uitwisselen met anderen.
Al een aantal seizoenen geeft deze regio op een competentie gerichte manier
training. Ook komend seizoen zullen we dit weer gaan doen.
In dit nieuwe informatieboekje kun je op een logische en makkelijke manier
alle informatie vinden die te maken heeft met de trainingen die we aanbieden
in het komende seizoen.
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Corona

Net als in de rest van de samenleving en Scouting, moeten we ook bij de Trainingen rekening
houden met de maatregelen om besmetting met Corona te vermijden. Dat vraagt van ons
ook aanpassingen in de manier waarop we de trainingen kunnen organiseren. Maar het is nu
nog niet duidelijk wat deze maatregelen volgend seizoen precies zullen inhouden.
Daarom kunnen wij nu ook no niet precies aangeven hoe de trainingen er volgend jaar uit
zullen zien. We weten wel dat wij als Trainingsteam heel gemotiveerd zijn om zo veel
mogelijk nieuwe leiding te trainen. Maar houd er rekening mee dat er mogelijk minder
mensen aan een training kunnen deelnemen, vanwege de noodzaak om afstand te houden.
We stellen de inschrijving voor iedereen open, maar kunnen nu nog niet garanderen dat
iedereen die zich inschrijft ook een plaatsje kan krijgen.
Het betekent ook dat de trainingsweekenden wellicht anders worden ingevuld. Het is nu nog
niet duidelijk wat de regels worden voor samen slapen , douchen, eten, etc. Daarom kunnen
we daar ook nog geen duidelijkheid over geven. Wanneer er meer duidelijkheid is, zullen we
dat ook met de cursisten die zich hebben ingeschreven delen, zodat zij weten waar ze aan
toe zijn en kunnen besluiten of zij zich daar voldoende prettig bij voelen.
Een andere gevolg van de Corona crisis is dat de kamptraining in seizoen 2019-2020 geen
doorgang kon hebben. Met de cursisten die zich voor die training hadden ingeschreven
krijgen voorrang bij het aanmelden voor de kamptraining van dit seizoen. Daardoor is er
minder ruimte voor nieuwe cursisten.
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Trainingen

Trainingen 2020-2021
In het seizoen 2020-2021 worden de volgende trainingen verzorgd:
Basistraining Bevers, Welpen & Scouts
Introductieavond:
Donderdag 5 november 2020 of maandag 9 november 2020
(Beide avonden zijn van 19.30 – 22.00)
Weekenden:
1ste weekend
2de ‘weekend’

20 en 21 november 2020 (Zaterdag van 09.00 tot zondag 16.30)
zaterdag 10 april 2021 (Van 9.00 tot 19.30)

Kamptraining
Introductieavond:
Donderdag 11 maart 2021 of maandag 15 maart 2021
(Beide avonden zijn van 19.30 – 22.00)
Weekend en een zaterdag:
Zaterdag 10 april 2021 en zondag 11 april 2021 (Van zaterdag 19.30 tot zondag 17.00)
Zaterdag 5 juni 2021 (Van 09.30 tot 20.30)

Teamleiderstraining
Zaterdag 16 januari 2021 (Van 09.30 tot 21.00)
Zaterdag 6 maart 2021 (Van 09.30 tot 17.00)

Praktijkbegeleiderstraining
Hiervoor is een nieuwe opzet gemaakt, in lijn met de rest van Scouting Academy, waardoor deze
training komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een persoonlijk opleidingstraject onder
begeleiding van één van de Praktijkcoaches van de regio.

Explorerbegeleiderstraining
Wij verzorgen dit jaar geen explorertraining. Deze wordt doorgaans wel vanuit Regio Gelderland
verzorgd. De datum waarop deze training dit seizoen wordt gegeven is ons nog niet bekend. Voor
deze training kan je te zijner tijd via SOL inschrijven LET OP! Dit gaat niet via ons en wij weten niet
wanneer de training op SOL komt te staan.
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Algemeen Scouting
academy

Algemeen Scouting Academy
Afgelopen seizoenen hebben we gemerkt dat er onduidelijkheid is over de Scouting
Academy training. Voor wie is de training? Hoe zit het met kwalificeren enzovoort.
We hopen dat met dit boekje veel gestelde vragen te beantwoorden.
Voor wie is de SA training bedoeld?
De training is bedoeld voor iedereen die leiding is. De trainingen zullen het meest leerzaam
zijn voor net nieuwe leiding. Mocht je al langer leiding zijn dan ben je natuurlijk welkom,
echter zullen de modules je misschien niet heel veel 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! Iemand die in juli 2020 nog 17 jaar is en voor
1 juli 2021 18 jaar wordt, kan zich ook voor de basistraining en kamptraining inschrijven.
De verschillende scouting regio’s in Nederland pakken de Scouting Academy op hun eigen
wijze aan. Sommige doen de training net als wij in een paar weekenden, andere geven de
modules los op een avond of zaterdagochtend. Dit heeft als voordeel dat cursisten kunnen
kiezen wat er bij hun past. Mocht je liever een andere vorm kiezen, kijk dan op SOL naar
het aanbod van andere regio’s.
Ik heb de gehele training gevolgd en krijg mijn eindkwalificatie nog niet? Hoe zit dit?
Tijdens het trainingsweekend volg je de theorie. We geven je tips, ideeën en oefenen
de stof in praktijk. Wij (trainers) kunnen niet bepalen of de geleerde stof in de praktijk
toegepast wordt. Hier is de praktijkbegeleider op de groep voor nodig. Hij of zij gaat na
de training kijken of je het geleerde in de praktijk toe kan passen. Als de
praktijkbegeleider het voldoende vindt, kent deze de 12 deelkwalificaties toe in SOL.
Daarna vraagt de praktijkbegeleider via SOL de eindkwalificatie aan bij de praktijkcoach.
Wij hebben (nog) geen praktijkbegeleider? Wat nu?
De meest slimme keuze is om opzoek te gaan naar een praktijkbegeleider. Wees je ervan
bewust dat de rol van praktijkbegeleider een pittige taak is. Voor meer informatie kun je
het handboek voor praktijkbegeleiders raadplegen. Deze kun je vinden op de website van
Scouting Nederland. Met de praktijkbegeleiders die er nu zijn, kijken hoe we de
samenwerking tussen de praktijkcoach en de praktijkbegeleiders het beste kunnen laten
lopen. Dit doen we door een frequent terugkomend praktijkbegeleidersoverleg. Op de
website van de regio (http://scouting-utrecht.nl ) vind je veel informatie over het
implementeren van de Scouting Academy en de Praktijkbegeleider.

Algemeen
Scouting
Academy
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Algemeen

Basistraining

Basistraining Bevers, Welpen & Scouts
Scouting Academy leidt nieuwe 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 3 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.
We weten nog niet precies wat de Coronamaatregelen voor gevolgen hebben voor het aantal
cursisten dat kan deelnemen aan de Basistraining. Dat wil zeggen dat wanneer je je inschrijft het
nog niet helemaal zeker is dat je dit jaar mee kunt doen aan de Basistraining. Wel is het zo dat er
maximaal 5 per groep mogen inschrijving om alle groepen de kans te geven hun nieuwe leiding
op trainingen te laten gaan. Je kan je al wel inschrijven als 6e persoon, maar dan kom je op de
wachtlijst. Vanaf 16 september 2020 gaat de inschrijving voor iedereen open en als er nog plek is,
word je automatisch ingeschreven op volgorde van moment van inschrijven.
Wanneer (zie ook eerder in dit boekje voor de tijden)

De training bestaat uit 1 introductieavond, 1 weekend, 1 zaterdag, de stage en de stagebespreking.
Introductieavond:
Donderdag 5 november 2020 of maandag 9 november 2020
Weekenden:
1ste weekend 20 en 21 november 2020
En zaterdag 10 april 2021
Kosten voor deze training €70,Je kunt de modules ook los volgen, kosten zijn dan €6,- 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
Evaluatietechnieken
Gespreks- en overlegvaardigheden

Basistraining
Basistraining
Basistraining
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Basistraining Bevers,

Omdat we bij de training beginnen met een inventarisatie waar je staat, vragen we je om de
kwalificatiekaart in te vullen voor jezelf, als je dat nog niet (met je praktijkbegeleider) hebt gedaan.
Daarmee heb jij maar ook wij een beeld van waar je staat, wat je al kunt en waar je nog aan wil
werken. Voor de kwalificatiekaarten kun je op de site van Scouting Nederland kijken, deze zijn te
vinden op: https://www.scouting.nl/downloads/kwalificatiekaarten.
Wij behandelen alle onderwerpen op de kwalificatiekaart, 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.
Tijdens het eerste trainingsweekend zal er meer informatie gegeven worden over de stage en de
stageopdracht.
Als je de cursus goed afrondt, krijg je een deelnamebewijs met de blokken die je gevolgd hebt voor
bevers, welpen en scouts. Met dit bewijs kan de praktijkbegeleider vervolgens voor je de
eindkwalificatie aanvragen nadat je het geleerde op de groep hebt laten zien.
Omdat we bij de training beginnen met een inventarisatie waar je staat, vragen we je om de
kwalificatiekaart in te vullen voor jezelf, als je dat nog niet (met je praktijkbegeleider) hebt gedaan.
Daarmee heb jij maar ook wij een beeld van waar je staat, wat je al kunt en waar je nog aan wil
werken. Voor de kwalificatiekaarten kun je op de site van Scouting Nederland kijken, deze zijn te
vinden op: https://www.scouting.nl/downloads/kwalificatiekaarten.
Wij behandelen alle onderwerpen op de kwalificatiekaart, 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.
Tijdens het eerste trainingsweekend zal er meer informatie gegeven worden over de stage en de
stageopdracht.
Als je de cursus goed afrondt, krijg je een deelnamebewijs met de blokken die je gevolgd hebt voor
bevers, welpen en scouts. Met dit bewijs kan de praktijkbegeleider vervolgens voor je de
eindkwalificatie aanvragen nadat je het geleerde op de groep hebt laten zien.
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Kamptraining

Kamptraining
Als je de Scouting Academy afgerond hebt is de kamptraining een goede vervolgtraining.
In Regio Drie Rivieren hebben we er dit seizoen voor gekozen om een groot deel van de
kamptraining op 2 zaterdagen aan te bieden. Tijdens deze zaterdagen krijg je alle basisblokken
van de kamptraining en een aantal keuzeblokken. Na afloop van deze training beschik je dus nog
niet over alle verplichte keuzeblokken. We zijn bezig om te kijken of we tijdens een regiodag op
een groep diverse keuzeblokken kunnen geven, zodat je daarna aan het aantal verplichte
keuzeblokken kunt voldoen. Meer informatie over deze mogelijke dag volgt gedurende het
seizoen. Je kunt er ook voor kiezen om de ontbrekende keuzeblokken met je praktijkbegeleider
op de groep te doen, of naar een training in een andere regio.
Heb je Basistraining nog niet afgerond maar heb je wel interesse in de Kamptraining? Dat kan!
hiervoor hoef je alleen de blokken Presenteren, Programmeren, Leeftijdseigen kenmerken en
Activiteitenwensen & spelideeën te hebben gevolgd. Dit kan zowel op de groep met de
praktijkbegeleider als op een training zijn geweest. Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn
van de Coronamaatregelen op het aantal cursisten dat we kunnen trainen. Daarom is het niet
zeker dat je aan de training kunt deelnemen wanneer je bent ingeschreven. Wel is het zo dat er
zich per groep maximaal 3 cursisten mogen inschrijven, om alle groepen de kans te geven hun
nieuwe leiding op trainingen te laten gaan. Je kan je al wel inschrijven als 4e persoon, maar dan
kom je op de wachtlijst. Vanaf 16 februari 2021 gaat de inschrijving voor iedereen open en als
er nog plek is, word je automatisch ingeschreven op volgorde van moment van inschrijven.
Wanneer
De training bestaat uit 1 introductieavond, 1 weekend en 1 zaterdag.
Introductieavond:
Donderdag 11 maart 2021 of maandag 15 maart 2021
Weekenden:
Zaterdag 10 april 2021 en zondag 11 april 2021
(Van zaterdagavond 19.30 tot zondag 17.00)
Zaterdag 5 juni 2021. (Van 09.30 tot 20.30)
Ook voor deze training vragen we je om de kwalificatiekaart voor jezelf in te vullen, als je dat niet
(met je praktijkbegeleider) hebt gedaan.
Kosten voor deze training zijn €60,Je kunt de kamptraining in combinatie met de Scouting Academy Basistraining volgen. Dit scheelt
in de kosten en in tijd. De kosten als je de trainingen combineert zijn € 90,-

Kamptraining
Als je de Scouting Academy afgerond hebt is de kamptraining een goede vervolgtraining.
In Regio Drie Rivieren hebben we er dit seizoen voor gekozen om een groot deel van de
kamptraining op 2 zaterdagen aan te bieden. Tijdens deze zaterdagen krijg je alle basisblokken
van de kamptraining en een aantal keuzeblokken. Na afloop van deze training beschik je dus nog
niet over alle verplichte keuzeblokken. We zijn bezig om te kijken of we tijdens een regiodag op
een groep diverse keuzeblokken kunnen geven, zodat je daarna aan het aantal verplichte
keuzeblokken kunt voldoen. Meer informatie over deze mogelijke dag volgt gedurende het
seizoen. Je kunt er ook voor kiezen om de ontbrekende keuzeblokken met je praktijkbegeleider
op de groep te doen, of naar een training in een andere regio.
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Heb je Basistraining nog niet afgerond maar heb je wel interesse in de Kamptraining? Dat kan!
hiervoor hoef je alleen de blokken Presenteren, Programmeren, Leeftijdseigen kenmerken en
Activiteitenwensen & spelideeën te hebben gevolgd. Dit kan zowel op de groep met de
praktijkbegeleider als op een training zijn geweest. Maximaal aantal deelnemers is gezet op 25,

Modules Kamptraining

Modules Kamptraining

De modules van de kamptraining voor alle speltakken:

1). Organisatie van een kamp
* Visie
* Planning & organisatie
* Financiën
* Ouders
2). Programma op kamp
* Kampprogramma
* Code
* Thema
3). Veiligheid en gezondheid op kamp
* Zorg voor het individu
* Zorg voor de groep
* Voedsel
* Veiligheid
De eindkwalificatie voor de kamptraining wordt alleen toegekend als de eindkwalificatie voor de
basistraining is afgerond. Verdere kwalificatieeisen voor de kamptraining zijn:
•
Bevers, minimaal twee logeerpartijen van minimaal 1 nacht.
•
Welpen, scouts, explorers; minimaal 1 zomerkamp met vier of meer nachten.

Modules
Kamptraining

De modules

van de kamptraining voor alle speltakken:

1). Organisatie van een kamp
* Visie
* Planning & organisatie
* Financiën
* Ouders
2). Programma op kamp
* Kampprogramma
* Code
* Thema
3). Veiligheid en gezondheid op kamp
* Zorg voor het individu
* Zorg voor de groep
* Voedsel
* Veiligheid
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De eindkwalificatie voor de kamptraining wordt alleen toegekend als de eindkwalificatie voor de
basistraining is afgerond. Verdere kwalificatieeisen voor de kamptraining zijn:
•
Bevers, minimaal twee logeerpartijen van minimaal 1 nacht.

Aanvullende competenties Bevers en Welpen

Voor bevers en welpen zijn er 10 verdiepingen, waarvan men er minimaal 3 moet doen,
ongeacht het thema, deze zijn:
Onderdeel organisatie van een kamp:
* Op kamp op en rond het water
Deze verdieping is alleen voor de welpenspeltak en een verplicht onderdeel voor
leidingteams van watergroepen (verplicht iemand in het leidingteam)
Onderdeel programma op kamp:
* Kampvuur leiden/Bonte avond
* Tradities en levensbeschouwing
* Kampthema (verplicht iemand in het leidingteam)
* Avondspelen en dropping (verplicht iemand in het leidingteam)
Onderdeel veiligheid en gezondheid op kamp:
* EHBO op kamp (verplicht iemand in het leidingteam)
* Een ramp op kamp (verplicht iemand in het leidingteam)
* Kinderen die om extra zorg vragen
* Koken voor grote groepen (verplicht iemand in het leidingteam)
* Scouts met beperking
Onderdeel scoutingtechnieken:
* Basis scoutingtechnieken

Aanvullende competenties Bevers en Welpen

Voor bevers en welpen zijn er 10 verdiepingen, waarvan men er minimaal 3 moet doen,
ongeacht het thema, deze zijn:
Onderdeel organisatie van een kamp:
* Op kamp op en rond het water
Deze verdieping is alleen voor de welpenspeltak en een verplicht onderdeel voor
leidingteams van watergroepen (verplicht iemand in het leidingteam)
Onderdeel programma op kamp:
* Kampvuur leiden/Bonte avond
* Tradities en levensbeschouwing
* Kampthema (verplicht iemand in het leidingteam)
* Avondspelen en dropping (verplicht iemand in het leidingteam)
Onderdeel veiligheid en gezondheid op kamp:
* EHBO op kamp (verplicht iemand in het leidingteam)
* Een ramp op kamp (verplicht iemand in het leidingteam)
* Kinderen die om extra zorg vragen
* Koken voor grote groepen (verplicht iemand in het leidingteam)
* Scouts met beperking
Onderdeel scoutingtechnieken:
* Basis scoutingtechnieken
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Aanvullende competenties Scouts en Explorers
Voor scouts en explorers zijn er 18 verdiepingen, waarvan men er tenminste 4 moet doen,
1 uit Programmeren op kamp, 1 verdieping uit Veiligheid en gezondheid op kamp, 2
verdiepingen uit Scoutingtechnieken. Deze zijn:
Onderdeel organisatie van een kamp:
* Internationaal kamperen (explorers, verplicht iemand in het leidingteam)
* Kamporganisatie (explorers, verplicht iemand in het leidingteam)
* Op kamp en rond het water (alleen voor watergroepen)
Onderdeel programmeren op kamp:
* Kampvuur leiden/bonte avond
* Tradities en levensbeschouwing
* Kampthema (verplicht iemand in het leidingteam)
* Werken met ploegen (alleen voor scouts)
* Nachtspelen en dropping (verplicht iemand in het leidingteam)
Onderdeel Veiligheid en gezondheid op kamp:
* EHBO op kamp (verplicht iemand in het leidingteam)
* Een ramp op kamp (verplicht iemand in het leidingteam)
* Kinderen die om extra zorg vragen (verplicht iemand in het leidingteam)
* Kampkeukens en kooktoestellen (verplicht iemand in het leidingteam)
* Scouts met beperking
Onderdeel Scoutingtechnieken:
* Hakken, zagen & snijden
* Pionieren
* Kaart en kompas
* Vuur stoken
* Primitief koken
* Primitief overnachten
* Tenten en kamperen (verplicht iemand in het leidingteam)
* Lichtgewicht kamperen (explorers, verplicht iemand in het leidingteam)

Overstaptraini
ng
Aanvullende competenties Scouts en Explorers

Voor scouts en explorers zijn er 18 verdiepingen, waarvan men er tenminste 4 moet doen,
1 uit Programmeren op kamp, 1 verdieping uit Veiligheid en gezondheid op kamp, 2
verdiepingen uit Scoutingtechnieken. Deze zijn:
Onderdeel organisatie van een kamp:
* Internationaal kamperen (explorers, verplicht iemand in het leidingteam)
* Kamporganisatie (explorers, verplicht iemand in het leidingteam)
* Op kamp en rond het water (alleen voor watergroepen)
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Overstaptraining

Overstaptraining

Overstaptraining

Overstaptraining

De overstaptraining is voor leiding die in het verleden een bevoegdheid heeft gehaald.
Door deze training te volgen worden ze gekwalificeerd leiding.
Je kunt 2 kwalificaties halen. Een kwalificatie voor bevers, welpen en scouts en een kwalificatie
voor explorers en roverscouts adviseurs. Mocht je in het verleden dus een bevoegdheid hebben
gehaald voor de welpen dan ben je na deze training gekwalificeerd leiding voor de bevers,
welpen en scouts!
De overstaptraining bestaat uit twee modules. Deze twee modules zijn:
1. Scouting Academy
2. Spelvisie & spelaanbod
Na het volgen van deze training ben je van “bevoegd leiding” naar “gekwalificeerd leiding” volgens
de Scouting Academy.
We hebben de training nu een aantal keer gegeven. We hebben besloten de training alleen nog op
verzoek op locatie aan te bieden. Mocht je hier interesse in hebben vragen we om minimaal 10
cursisten en de mogelijkheid om andere groepen toe te laten bij de training.
Indien er bij groepen de behoefte is om bepaalde blokken te laten aanbieden op de groep, kan je
contact opnemen met de trainingsadministratie. In overleg kunnen we kijken welke mogelijkheden
er zijn.

Teamleiderstrai
ning
Overstaptraining

De overstaptraining is voor leiding die in het verleden een bevoegdheid heeft gehaald.
Door deze training te volgen worden ze gekwalificeerd leiding.
Je kunt 2 kwalificaties halen. Een kwalificatie voor bevers, welpen en scouts en een kwalificatie
voor explorers en roverscouts adviseurs. Mocht je in het verleden dus een bevoegdheid hebben
gehaald voor de welpen dan ben je na deze training gekwalificeerd leiding voor de bevers,
welpen en scouts!
De overstaptraining bestaat uit twee modules. Deze twee modules zijn:
3. Scouting Academy
4. Spelvisie & spelaanbod
Na het volgen van deze training ben je van “bevoegd leiding” naar “gekwalificeerd leiding” volgens
de Scouting Academy.
We hebben de training nu een aantal keer gegeven. We hebben besloten de training alleen nog op
verzoek op locatie aan te bieden. Mocht je hier interesse in hebben vragen we om minimaal 10
cursisten en de mogelijkheid om andere groepen toe te laten bij de training.
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Indien er bij groepen de behoefte is om bepaalde blokken te laten aanbieden op de groep, kan je
contact opnemen met de trainingsadministratie. In overleg kunnen we kijken welke mogelijkheden
er zijn.

Teamleiderstraining

Teamleiderstraining
De afgelopen jaren hebben we de Teamleiderstraining met veel plezier en succes kunnen geven.
Ook komend jaar zal deze weer op het programma staan. Komend jaar wordt de training op 2
zaterdagen gegeven, met enkele weken er tussen.
Tijdens de training wordt onder andere ingegaan op wat je taken zijn, hoe je kan delegeren,
welke teamaspecten er zijn, hoe communiceer je en motiveer je je teamleden. Ook wordt
ingegaan op de leiderschapsstijlen en het geven en ontvangen van feedback. Je krijgt voor de
periode tussen de twee zaterdagen een ‘huiswerk’-opdracht mee die je moet uitvoeren binnen je
eigen leidingteam.
Wanneer
De training zal plaats vinden op:
Zaterdag 16 januari 2021 en (van 09.30 tot 21.00)
Zaterdag 6 maart 2021 (van 09.30 tot 17.00)
Kosten
De kosten van deze training bedragen 40,-. Hierin zit inbegrepen de lunch en het diner op
zaterdag 16 januari 2021 en lunch op zaterdag 6 maart 2021.

Inschrijving

Teamleiderstraining

De afgelopen jaren hebben we de Teamleiderstraining met veel plezier en succes kunnen geven.
Ook komend jaar zal deze weer op het programma staan. Komend jaar wordt de training op 2
zaterdagen gegeven, met enkele weken er tussen.
Tijdens de training wordt onder andere ingegaan op wat je taken zijn, hoe je kan delegeren,
welke teamaspecten er zijn, hoe communiceer je en motiveer je je teamleden. Ook wordt
ingegaan op de leiderschapsstijlen en het geven en ontvangen van feedback. Je krijgt voor de
periode tussen de twee zaterdagen een ‘huiswerk’-opdracht mee die je moet uitvoeren binnen je
eigen leidingteam.
Wanneer
De training zal plaats vinden op:
Zaterdag 11 januari 2020 en (van 09.30 tot 21.00)
Zaterdag 7 maart 2020 (van 09.30 tot 17.00)
Kosten
De kosten van deze training bedragen 40,-. Hierin zit inbegrepen de lunch en het diner op
zaterdag 11 januari 2020 en lunch op zaterdag 7 maart 2020.

Inschrijving
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Vanaf 1 augustus kun je je inschrijven voor de trainingen!

Inschrijving

Inloggen in Scouts Online
• Zorg dat je je inloggegevens bij de hand hebt (heb je deze niet? Dan moet je je nog even
aanmelden);
• Ga naar http://sol.scouting.nl;
• Klik op 'login';
• Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op 'login';
Je bent nu ingelogd en bevind je in het beginscherm van Scouts Online.
Inschrijven voor een training
Voor landelijke en/of regionale activiteiten moet je je meestal inschrijven via Scouts Online dit
werkt net zo.
• Klik op 'Inschrijven training';
• Je ziet nu een lijst met alle trainingen waarvoor je je kan inschrijven. Dit kunnen landelijke en
regionale trainingen zijn;
• Klik op de training van je keuze (let op dat je de goede regio kiest, regio Drie Rivieren Utrecht)
• Een training kan meerdere formulieren hebben. Klik op het juiste formulier om dit in te vullen
• Vul alle gevraagde gegevens in en verzend het formulier.
Je bent nu voorlopig ingeschreven. Je krijgt hiervan automatisch een bevestigingsmail. In deze
mail staat ook de informatie met betrekking tot de aanbetaling. Je inschrijving wordt pas
definitief wanneer de aanbetaling is ontvangen. Dit moet binnen 14 dagen na de inschrijving zijn
gebeurd, anders wordt je inschrijving geannuleerd.
Belangrijk om op te letten!
1.
2.
3.
4.

Je moet je individueel inschrijven voor de trainingen
Controleer goed of je mailadres klopt, dit voorkomt onduidelijkheden
Schrijf de trainingsdata en -tijden(!) meteen op in je agenda!
Zorg dat je binnen 14 dagen de aanbetaling hebt overgemaakt volgens de instructies in
de bevestigingsmail

Indien je je hebt ingeschreven, ben je verplicht om vooraf een aanbetaling te doen voor de
training(en) die je gaat doen:
• Basistraining
• Kamptraining
• Teamleiderstraining

: EUR 20,-: EUR 15,-: EUR 15,--

Je kunt met vragen over inschrijven altijd terecht bij het trainingsteam
onder het volgende mailadres: trainingsadministratie@scouting-utrecht.nl
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Kwalificeren

Kwalificeren
Na het volgen van de training krijg je van de trainers een deelnamecertificaat met daarop
afgevinkt de modules die jij hebt gevolgd. Op de groep ga je het geleerde in de praktijk
brengen. Wanneer jouw praktijkbegeleider er van overtuigd is dat je het geleerde kunt
toepassen kan hij of zij jouw eindkwalificatie aanvragen. Het is aan de praktijkbegeleider
van je groep om de deelkwalificaties toe te kennen en de eindkwalificatie aan te vragen in
SOL. De praktijkcoaches van de regio controleren of de aanvraag correct is en kennen
deze vervolgens toe.
Mocht je binnen de groep geen actieve praktijkbegeleider hebben dan kun je de functie wel
aanmaken.
Dit doe je door een nieuwe speleenheid aan te maken binnen je groep, namelijk de speleenheid
ondersteuningsteam. Binnen deze speleenheid moet je een voorzitter maken en daarna kun je de
functie van praktijkbegeleider aanmaken. Zodra deze functie er is kun je een aanvraag doen voor
kwalificeren.
Mocht je dit gaan doen, dan willen we je vragen dit over te laten aan de groepsbegeleider.
Daarnaast verwachten we wel dat er zo snel mogelijk een praktijkbegeleider op de groep
aanwezig is.
Erkenningstekens
Na afronding van de training en het behalen van de kwalificatie heb je een van de volgende
erkenningstekens verdiend. Hieronder een schematische weergave van de verschillende tekens.

Kwalificeren

Kwalificeren

Na het volgen van de training krijg je van de trainers een deelnamecertificaat met daarop
afgevinkt de modules die jij hebt gevolgd. Op de groep ga je het geleerde in de praktijk
brengen. Wanneer jouw praktijkbegeleider er van overtuigd is dat je het geleerde kunt
toepassen kan hij of zij jouw eindkwalificatie aanvragen. Het is aan de praktijkbegeleider
van je groep om de deelkwalificaties toe te kennen en de eindkwalificatie aan te vragen in
SOL. De praktijkcoaches van de regio controleren of de aanvraag correct is en kennen
deze vervolgens toe.
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Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
Ons trainingsteam bestaat uit de volgende vaste en gasttrainers:
Alexander Melchior
Anne Frijters
Annelies Wijga
Dennie van Dijk
Freek Dammers
Jelte Rondeel
Michaël Metzemakers
Michiel Adriani
Mark van Gend
Katy van der Werken
Karin Groenewegen
Voor vragen over de trainingen kan je contact opnemen met:
trainingsadministratie@scouting-utrecht.nl
We staan altijd open om dit team uit te breiden, heb je misschien interesse? Loop gerust even
langs, stuur een mailtje, rooksignalen of een postduif. Ervaring als trainer is niet vereist, een
scoutingmentaliteit en de wil om te leren wel.
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Ons trainingsteam bestaat uit de volgende vaste en gasttrainers:
Alexander Melchior
Anne Frijters
Annelies Wijga
Daphne Bom-Leengoed
Dennie van Dijk
Freek Dammers
Jelte Rondeel
Michaël Metzemakers
Michiel Adriani
Mark van Gend
Katy van der Werken
Karin Groenewegen
Voor vragen over de trainingen kan je contact opnemen met:
trainingsadministratie@scouting-utrecht.nl
We staan altijd open om dit team uit te breiden, heb je misschien interesse? Loop gerust even
langs, stuur een mailtje, rooksignalen of een postduif. Ervaring als trainer is niet vereist, een
scoutingmentaliteit en de wil om te leren wel.
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