
Notulen praktijkbegeleider terugkomavond

Aanwezig: Petra, Jelle, Sjoerd, Jos, Inge, Liesbeth, Hannah Martha, Brigit

Samenvatting
Tips voor praktijkbegeleiders:

• Probeer je strategie op één persoon uit
• Stel prioriteiten en doe de “belangrijkste” leiding eerst
• Houd een dossier of mapje bij per leiding
• Zorg er voor dat de leiding niet zelf hun kwalificatiekaart kunnen aftekenen
• De competentieroos is lastig en demotiveert. Leg de nadruk op de kwalificatiekaart, help bij het 

invullen van de roos of doe hem in kleine stukjes.

Vragen:
• Moet er bewijs worden bijgehouden van punten die zijn afgetekend op de kwalificatiekaart?
• De praktijkcoach moet de kwalificatiekaarten afvinken van leiding die hij misschien niet kent. 

Hoe weet de praktijkcoach of hij punten op de kwalificatiekaart kan aftekenen?
• Wat als een teamleider na een jaar nog niet gekwalificeerd is?
• Welke vinkjes kan je op de kwalificatiekaart zetten als een leiding de introductieavond heeft 

gevolgd?
• Kunnen praktijkcoaches zien in SOL of een leiding zijn competentieroos heeft ingevuld?

Actiepunten voor praktijkcoaches:
• Meer documenten op de regiowebsite zetten.
• Kwalificatietekens kopen om uit te kunnen reiken.

Notulen

Het begeleidingstraject van de praktijkbegeleiders

Invullen competentieroos

De praktijkbegeleider moet zelf de roos invullen vóór de introductieavond.
Voor leden is de roos een struikelblok. Ze vinden heel de Scouting Acadamy stom omdat de roos zo 
lastig is. Inge en Liesbeth hebben de Zeelandse versie uitgeprobeerd. Deze is simpeler en meer 
Scouting-gericht. Ze kwam wel op sommige 2 punten hoger of lager uit.
Brigit deed 5 of 6 punten van de roos per keer, zodat het niet zo'n zware taak leek.

Invullen en bespreken kwalificatiekaart

Het bespreken van de kwalificatiekaart was te kort. De punten op de kaart kunnen wel wat concreter, en 
er mag meer tijd aan besteed worden.
Door nadruk te leggen op de kwalificatiekaart en niet op de roos blijven mensen gemotiveerd.



Training

De stof op de training was heel veel en het was een lange dag. Het was wel een gezellige dag en er was 
genoeg pauze. Er waren ook gevarieerde werkvormen. Deze groep praktijkbegeleiders is waarschijnlijk 
meer gemotiveerd dan volgende groepen, omdat deze zich als eerste hebben aangemeld.

Kwalificatie

Nulmeting doen en behoeften bepalen is eigenlijk best een lage eis. Eigenlijk moet de 
praktijkbegeleider gekwalificeerde leiding afleveren, dan weet je pas of hij het kan. Alleen de dag 
bijwonen is heel erg oude stijl opleiden. Competentiegericht leren is juist je kennis in de praktijk 
toepassen. Als leiding gekwalificeerd wil worden moeten ze hun kwalificatiekaart vol hebben, dat zou 
eigenlijk voor een praktijkbegeleider ook gelden.

Afspraak op de groep

Als de praktijkcoach komt kijken op de groep moet je van te voren afspreken wat de praktijkcoach wil 
zien.

Contact na 1 jaar

Vaker contact dan één keer per jaar is wel mogelijk, minder niet.

Jaarlijks een terugkomavond

Dit lijkt op “intervisie”. De terugkomavond is met alle praktijkbegeleiders, niet alleen met die van een 
bepaald jaar of een bepaalde lichting.

Hoe staat het met het plan van aanpak?

Brigit

Het plan was om alle leiding gesproken te hebben, en de roos, kwalificatiekaart en leerstijlen van alle 
leiding te hebben.

Brigit heeft de belangrijkste leiding gesproken, van elke speltak één. Ze heeft elke leiding individueel 
gesproken. Dit geeft een veiligere situatie.

Eén leiding gaf veel weerstand, omdat het invullen van al die dingen veel werk is.

De eisen op de kwalificatiekaart zijn niet altijd even concreet. Ook is het onduidelijk of er bewijs voor 
moet worden ingeleverd en bewaard. Na een tijd moet de praktijkcoach ook dingen aftekenen op de 
kwalificatiekaart, en dan is bewijs misschien wel handig. Bij het starten met de kwalificatiekaart is het 
lastig om bewijs van alle vinkjes te verzamelen, maar als iemand één vinkje per keer haalt kan dat best.

Birgit heeft de kwalificatiekaart uitgedeeld aan de leiding, maar die kunnen dan zelf ook kruisjes 
zetten.

Inge en Liesbeth

Inge en Liesbeth hebben met alle leiding om de tafel gezeten (10 leiding ongeveer) en hebben 
gezamenlijk de kwalificatiekaart besproken. Hierdoor konden mensen elkaar dingen uitleggen en 
konden de begeleiders de kaarten gelijk afvinken. Sommige kaarten zijn zelfs al vol. Zo'n avond ging 
gepaard met pannenkoeken eten of kampvuur maken. Van het invullen van de roos werd iedereen een 



beetje gaar. Leiding heeft thuis de roos verder ingevuld. Eén leiding was kritisch en negatief, maar die 
is later toch enthousiast geworden.

Inge en Liesbeth houden per leiding mapjes bij met daarin de leerstijlentest, de competentieroos, de 
gewenste roos, het POP formulier en de kwalificatiekaart. Deze mapjes houden de praktijkbegeleiders 
bij zich en behandelen ze vetrouwelijk.

Bij de competentieroos schatten mensen zichzelf snel te laag in.

Op de website van de regio zouden nog wel wat meer documenten kunnen, zoals de leerstijlentest, de 
doorlopende leerlijn, succesverhalen van praktijkbegeleiders en/of leiding, en het aantal 
gekwalificeerde leiding.

Het functieprofiel voor Explorer begeleiding is er nog niet bij Scouting Nederland.

In deze groep is er een teamleiding die leiding wil worden en een leiding die teamleider wil worden. 
Het advies van Petra is om ze beide als teamleider te kwalificeren, dan kan je nog alle kanten op. Dit 
werpt wel de vraag op wat er moet gebeuren als een teamleider niet gekwalificeerd is. Je hebt een jaar 
overgangsperiode, maar dan zou de teamleider moeten stoppen. Dat is niet wenselijk.

Hannah Martha

Hannah heeft hulp aan de Esta leiding aangeboden bij het invullen van de roos, maar dat konden ze 
allemaal zelf wel. Het gevolg hiervan is dat ze alles stom vinden en erg negatief over de Scouting 
Acadamy zijn. In zo'n situatie kan hulp van de groepsbegeleider of voorzitter van pas komen, dat is niet 
een situatie die de praktijkbegeleider alleen hoeft op te lossen. Hannah gaat verder enthousiaste mensen 
aanmoedigen en focussen op de groep die wel wil. Meedoen aan de Scouting Acadamy is ook niet 
verplicht, om de druk wat te verlagen. Hannah gebruikt een enthousiaste “proefpersoon” om feedback 
te vragen over het systeem.

Jos

De leiding was niet zo enthousiast. Over het algemeen zijn ze niet zo enthousiast over Scouting 
Nederland dingen. Er is nog geen vergadering geweest, maar Jos wil in de volgende vergadering 
aangeven wat zijn taak is, want Scouting Acadamy inhoudt en wat het plan is om er in de groep mee te 
gaan doen. Hij wil de introavond met de overstapmodules op locatie, zodat het aantrekkelijker wordt 
voor de leiding om daar heen te gaan.

Nieuwe trainingsschema

Het beoordelen volgt snel op begeleiden. De rol van beoordelaar kan beter in de tweede trainingsdag 
uitgelegd worden. De terugkomavond kan gelijk met de jaarlijkse terugkomavond. Tussen de trainingen 
en de terugkomavond moet ongeveer twee maanden zitten. De nieuwe opzet kost meer tijd maar geeft 
minder druk en betere begeleiding.

TOP

Petra heeft een voorbeeld TOP van leren.nl gehaald. Hier staan de volgende kolommen op: doel, 
activiteit, gewenst resultaat, benodigde ondersteuning en faciliteiten. Dit kan uitgebreid worden met 
kolommen voor planning of tijdspad en een paraaf dat het behaald is. Een TOP moet simpel en conreet 
zijn.



Behoefte aan modules

De start en programma training wordt nog in Noord-Holland-Midden gegeven, dus daar kan startende 
leiding nog heen om iets te leren.

Volgens Hannah Martha wil sommige leiding wel meer leren over kamperen, maar willen ze niet twee 
weekenden opofferen. Een cursus in de avond zou dan beter uitkomen. Het gaat hier vooral om het 
organisatorische gedeelte van een kamp, en niet het fourageren of tent opzetten.

Daarnaast is er behoefte aan EHBO, brand blussen. Er komt nog een enquête vanuit de regio om meer 
behoeften te inventariseren.

Na het volgen van de intro-avond zouden er al wat dingen afgestreept kunnen worden op de 
kwalificatiekaart. De praktijkcoaches moeten aangeven wat dat is. Iemand heeft ook al een starttraining 
gedaan, dan zou ook een standaard set afgevinkt kunnen worden. Jelle heeft deze training gegeven en 
geeft aan wat er behandeld is.

Als een leiding gekwalificeerd is krijgt hij of zij een badge. Deze wordt door de praktijkcoach officieel 
overhandigd. Hiervoor moet de praktijkcoach wel kunnen zien of de leiding de competentieroos heeft 
ingevuld. Nu is onduidelijk of dat kan.

Terugkomavond

De terugkomavond was nuttig en het was fijn dat er klein groepje was.
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