Overzicht nieuwe downloads en wijzigingen | oktober 2014
De afgelopen tijd zijn er op zowel landelijk als regionaal niveau zaken gewijzigd / veranderd op het
gebied van Scouting Academy. Hieronder de belangrijkste wijzigingen.
Wijzigingen Team Toet
Verzoek tot kwalificatie (team)leidinggevende
Het aanvraagblad en de handleiding zijn aangepast. Op dit moment is versie 4.0 de recente versie.
Oude versies graag verwijderen en deze gebruiken.
Top en handleiding
Het Top en de handleiding daarvan hebben we iets aangepast. De nieuwste versie is versie 4.0. Oude
versies graag verwijderen en deze gebruiken.
Verzoek tot kwalificatie op kamp
Dit document is nieuw. Met dit document kun je een kampkwalificatie aanvragen. De procedure is
hetzelfde als bij de andere aanvragen voor kwalificaties. Dit document is eind oktober beschikbaar.
Alle documenten die uitgegeven zijn door Team Toet zijn te downloaden vanaf de regiowebsite:
www.nederveluwe.nl (scouting academy – downloads), daar staan steeds de recente versies.
Daar vind je ook:
Module Scouting in de samenleving, Module Scouts Academy, Stappenplan aanvraag kwalificatie,
Compentieroos en handboek persoonsgebonden competenties
Wijzigingen Scouting Nederland
Alle materialen van Scouting Nederland zijn te downloaden via:
https://www.scouting.nl/downloads/vrijwilligers/scouting-academy
Vernieuwing modules
Scouting Nederland is bezig met het vernieuwen van de modules. Op de site staan de recente versies
van de modules. Voor de modules 1, 2, 4 en 5 staat er een nieuwe versie online. Prognose is dat alle
modules aan het eind van dit seizoen zijn vernieuwd.
Nieuwe kwalificatiekaarten
Voor alle kwalificaties zijn nieuwe kwalificatiekaarten gemaakt. De kaarten zijn aangepast op de
volgende onderdelen: de kaart is invulbaar en op te slaan per leidinggevende, de competenties zijn
aangescherpt en aangepast n.a.v. de vernieuwing van module.
In principe is er een kaart voor leidinggevenden en voor teamleiders. Op de kaart van de teamleiders
staan ook de competenties van de leidinggevende, aangevuld met de teamleiderscompetenties.
Toelichting op de kwalificatiekaarten
Voor elke kwalificatiekaart is er een toelichting gemaakt. Daarin staat hoe je moet werken met de
kaart. Daarnaast worden er voorbeeldvragen gesteld die je kunt gebruiken om te toetsen of de
leidinggevende de kwalificatie beheerst.
De wijzigingen van de kwalificatiekaarten en modules zijn beschreven het document ‘’wijzigingen
kwalificatiekaart(tekst)
Scouting Nederland ontwikkelt verder veel nieuwe materialen. Check regelmatig de
downloadpagina!
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Wijzigingen aanvragen kwalificatietekens
De kwalificatietekens die bij het behalen van de kwalificatie horen zijn te bestellen via de Scoutshop.
Iedereen kan deze tekens bestellen. Dat betekent ook dat vanaf nu de praktijkbegeleider zelf
verantwoordelijk is voor het aanvragen en uitdelen van de tekens. Dit gaat dus niet meer via de
Regio.
Vanaf dit seizoen dit er geen kwalificatieteken meer bij het volgen van de moduleweekenden. Dat
houdt in dat de praktijkbegeleider zelf een kwalificatieteken aanschaft en uitreikt wanneer de
leidinggevende gekwalificeerd is.
Omdat het uitreiken van de kwalificatietekens de afgelopen jaren niet helemaal goed is gegaan kan
de praktijkbegeleider t/m de nieuwjaarsinstuif (10 januari) kwalificatietekens gratis aanvragen voor
de gekwalificeerde leiding die bij ons de moduleweekenden hebben afgerond. Van hen moet een
kwalificatie staan in SOL en zij moeten beide weekenden aanwezig zijn geweest.
Deze aanvraag kan gestuurd worden naar toet@nederveluwe.nl. Noteer de naam van de
leidinggevende en het jaar waarin de training is gevolgd. Na 10 januari worden er geen gratis tekens
meer verstrekt.
Voor alle andere tekens geldt dus dat de praktijkbegeleider deze besteld via de Scoutshops. De
contacten met ons (en Plien) vervallen daardoor.
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