Verslag 1e Praktijkbegeleidersavond 2015-2016
Datum: Maandag 19 oktober
Locatie: Beukelaar (OPV-Schoonoord) te Oosterbeek
Aanwezigen: Patricia (OPV-Schoonoord), Ralph en Jowan (Langenberggroep), Els en Joyce
(Die Wiltgraeff), Ellen (Jhr. Schimmelpenninck), Michel (Scouting Lunteren), Jan Willem
(Pieter Maritz), Marcel (Tarcisius), Liesbeth (Valleigroep), Remco (team TOET) en Eline (Team
TOET).
Afgemeld: Lianne (Scouting Bennekom), Peter (Spoorzoekers), Ruben (Jan Hilgers), Marleen
(Musinga), Peter (Emmagroep) en Margot (OPV-Schoonoord).
1. Opening
Remco opent deze vergadering om 20.05 uur
2. Mededelingen
- Thamar is per direct gestopt als praktijkcoach en als trainer/coördinator van team
Toet vanwege persoonlijke omstandigheden. Alleen Remco en Eline zijn nu nog
over als praktijkcoaches.
- Dit heeft consequenties voor de mogelijkheden die er zijn om extra dingen te
doen. Per situatie zullen we kijken of we wel of niet de tijd hebben om hier iets
mee te doen. Natuurlijk blijven we wel kwalificeren en begeleiden we de
praktijkbegeleiders hierbij.
- Bijgevoegd vinden jullie ook de nieuwe verdeling van groepen over
praktijkcoaches.
- Inmiddels is bekend dat Remco op interim-basis de coördinatie van Team TOET
gaat uitvoeren [RU]
3. Verslag vorige vergadering (juni 2015)
 Het verzoekformulier voor de kampkwalificatie komt nog op de website [staat
inmiddels online]. Dit verzoekformulier werkt het zelfde als die voor de
basiskwalificatie. De praktijkbegeleider vult het verzoek in als hij de betreffende
persoon bekwaam acht. Als leiding op het kampevent zijn geweest zal er van
daaruit een soort overdracht plaatsvinden naar de PB-er over de behaalde kennis.
vaardigheden en houding worden daar, net zoals bij onze basistraining, niet
behaald.
 Er komt een nieuwe mail om de interesse te peilen voor een training gericht op
motivatie en leeftijdseigene voor explorerbegeleiding. Thamar had hierover al
wel contact met Marcel gehad, wij pakken dit nu weer op. Voor
explorerbegeleiding die meer dan deze twee modules willen is er het eerste
weekend van november een volledige training vanuit het steunpunt.

4. Rondje groepen
 OPV-Schoonoord, nog steeds met 2 pb-ers, nu bezig met een rondje langs de
teams.
 Langenberg, nu ook weer 2 pb-ers, veel leidingwijzigingen, zowel instroom vanuit
de stam als van buitenaf. Ze worden zo snel mogelijk naar training gemotiveerd.
behoud van leiding is lastig, landelijk ligt het gemiddelde op 3 jaar. marcel geeft
aan dat het leidinggeven vaak samenhangt met een levensfase. Door mensen
later pas aan te trekken als leiding (na studie) verleng je vaak de tijd dat ze
blijven. Als mensen wel lang blijven vormen ze vaak een vriendengroep en is er
risico op een grote leegloop.
 Die Wiltgraeff, met 2 pb-ers, en zes nieuwe leiding waarvan er 4 op training
kunnen.
Er ligt een trainingsbehoefte rondom omgaan met ouders en omgaan met
kinderen met een gebruiksaanwijzing/iets extra’s. Deze training is eerder gegeven
in de groep (door MEE) maar de behoefte is er nu weer. Dit kan in de eigen groep
maar ook breder. Vanuit TOET kijken we wat we hier mee kunnen, de groep kijkt
zelf ook naar de mogelijkheden. Daarnaast bestaat Die Wiltgraeff in 2016 100
jaar
 Jhr. Schimmelpennick, 1 pb-er maar dat is genoeg, nog niet bekend wie er op
training gaan, wel 6 nieuwe leiding waarvan 4 scouts, zij mogen van Ellen niet
allemaal tegelijk op training.
 Scouting Lunteren, 2 PB-ers, Nu weer aan het herstarten, er zijn er 2 die wellicht
op training komen als dit uitkomt met de planning.
 Pieter Maritz, er zijn 3 scoutsleiding en 1 welpenleiding voor de training dit jaar.
Teamleiders lijken massaal af te haken, ze gaan nu kijken hoe ze dit anders
kunnen oplossen door een verdeling van taken over de teamleden.
Gewaarschuwd wordt dat straks niemand zich verantwoordelijk voelt. Daarnaast
is er een trainingsbehoefte rondom sociale hygiëne. Dit is een staatsexamen en
bij gelegenheden waarbij alcohol wordt geschonken moet officieel 1 iemand
sociale hygiëne hebben en al het barpersoneel een soort light versie. Toet biedt
deze training niet aan. Vaak kun je als vereniging een ontheffing vragen ivm
kosten van de kwalificatie.
 Tarcisius, 1 pb-er, de mensen van de training vorig jaar zitten in hun eindfase,
voor dit jaar zijn er 4/5 nieuwe leiding die op training kunnen.
 Valleigroep, Vallei en Willaer hebben allebei 1 pb-er en zouden samen moeten
werken. 1 van de training van vorig jaar is nu klaar, nu aan het opstarten voor het
nieuwe seizoen, er zijn 3 nieuwe leiding dit jaar.
5. Trainingswensen en coaching
Staan bij rondje groepen.

6. Vooruitblik activiteiten
Moduleweekenden zijn dit jaar op 28/29 november en 5/6 maart. De leiding moet al
voor het weekend aan de slag met hun top, als zij dit niet als voorbereiding hebben
gedaan gaan we er op het weekend ook niet op in, hebben ze dit wel gedaan dan
maken we hier tijd voor.
De Pb-ers geven nog steeds de modules Scouting Academy en Scouting in de
samenleving zelf.
Teamleiderstraining is 4 februari en 7 april
PB avonden zijn 11 maart en 1 juni. 11 maart is bij de langenberg met ook alle
speltakraden. Het na de pauze programma is dan gezamenlijk. Vanuit de webraad
geeft Liesbeth de wens voor een soort brown paper discussie door. Wij zullen dit bij
het AB neerleggen.
7. Procedure kwalificatie aanvraag
We krijgen tegenwoordig geen mailtjes meer vanuit SOL als er nieuwe aanvragen zijn.
Als je nu een kwalificatie aanvraagt moet je dit zelf even melden bij ons, als het niet
gaat om iemand vanuit onze training kun je dan gelijk het verzoekformulier
toevoegen. Deelkwalificaties zien wij niet, als je hier iets neerzet komen wij dat niet
tegen. Voor de kampkwalificatie geldt ook weer dat je de losse modules moet
aanvinken alvorens de totale kwalificatie aan te vragen.
In de bijlage vind je een schema voor het aanvragen van de kwalificaties.
8. Praktijkbegeleidersmap Scouting Nederland
De PB map is positief ontvangen (overzichtelijk). De map is ook in een keer te
downloaden vanaf de website van scouting.nl
Marcel vult aan dat het teamprofiel wat er in staat een absoluut minimum is,
gestreefd moet worden naar het wenselijk niveau. Ook is er een nieuw insigne voor
kampkwalificatie roverscouts. De adviseur kan de kwalificatie halen maar er is ook
een training/badge voor jeugdleden zelf. Zij leren dan genoeg om zelfstandig op
kamp te kunnen en hierbij krijgen zij ook veel informatie mee die later handig is als ze
leiding worden.
Els geeft aan dat zij een draagkrachtscan mist. Wij krijgen deze van die Wiltgraeff en
wordt toegevoegd bij de verslag als bijlage. De originele versie komt van
werkenmetkinderen.nl
9. WVTTK
Punten voor de volgende pb-avond? Michel geeft aan het bespreken van een casus
interessant te vinden. Vraag is dan ook van te voren na te denken of je nog een
interessante casus hebt die we met zijn allen kunnen bespreken.
Eline (aangevuld door Remco)

