Verslag 2e Praktijkbegeleidersavond 2015-2016
Datum: vrijdag 11 maart 2016
Locatie: Langenberggroep (Buurtmeesterweg 27 te Ede)
Aanwezig: Liesbeth (Scouting Scherpenzeel), Marcel (Tarcisius), Patricia (OPV-Schoonoord), Jowan en
Ralph (Langenberg) Erwin, Joost, Remco en Eline (Team Toet)
Afwezig met afmelding: Ellen (Jhr. Schimmelpennick), Els en Joyce (die Wiltgraeff) Margot (OPVSchoonoord)
1. Opening
Remco opent dit tweede overleg nadat John vanuit de Regio de avond gezamenlijk heeft geopend.
Helaas wat weinig groepen dit keer vertegenwoordigd. Graag goed dit verslag lezen en evt. actie
ondernemen.
2. Mededelingen



Aspirant praktijkcoach = Rene Straatmans
Aspirant trainer = Karen Schellens

3. Verslag vorige vergadering (PB-avond oktober 2015)
Verslag vorige keer wordt goedgekeurd.
4. Rondje groepen
Langenberg: loopt lekker, Pb-ers blijven hetzelfde. Cursisten komen van de training terug met een
positief gevoel, mensen willen spontaan naar training, ze zien het niet als verplichting.
Een aantal individuele trajecten loopt nog, voor de zomer komt hier nog mail over naar de
praktijkcoach.
Opvallend is het grote gebrek aan kennis over kampen binnen de groep. Ze zijn aan het kijken of ze zelf
een soort kamptraining kunnen aanbieden, ook het kampevent biedt mogelijkheden. Oorzaak is
verloop, vriendengroepen die in een keer allemaal stoppen etc.
Op de website van het kampevent is het mogelijk voor iedere leiding een eigen traject te plannen. Het
is handig van te voren te kijken welke modules van belang zijn en te zorgen voor een spreiding van
modules over de deelnemers. Als je van te voren aan ziet komen dat er een kritiek gebrek ontstaat is
het een optie om aan het begin van het jaar te besluiten een deel van de leiding naar de start- en
programmatraining te sturen en een deel naar het kampevent. Beiden in een jaar is vaak te tijdrovend.
OPV Schoonoord: Gaat goed, PB-ers blijven gelijk. Ook hier is leiding enthousiast na het volgen van de
training, ze hebben er van geleerd en het is leuk. 2 leiding waren naar de TL-training en 2 naar de
basistraining. Verder zijn ze nog bezig met teamtrajecten. Ook zijn ze aan het kijken of het volgen van
training verplicht kan worden, het is nu al een logisch iets voor startende leiding, maar ze zijn aan het
kijken of ze het formeel willen maken. Om als groep de kwaliteit te waarborgen.
Tarcisius: Het begint te leven binnen de groep, er komen spontaan vragen over de doorlopende
leerlijn, merken op dat ze wellicht meer in ploegen moeten gaan werken en gaan kijken bij andere

groepen. Er lopen ook nog wat individuele kwalificatietrajecten. Volgend jaar komen er ook wel weer
wat naar training.
Scherpenzeel: Moet nog gaan lopen, binnenkort gaan we kijken hoe ze het precies vorm kunnen
geven. Leiding wil niet naar training, ze hebben liever dat ze door de PB-er ‘even’ gekwalificeerd
worden. Nu begint wel een beetje te blijken dat training lekker snel is, een individueel traject duurt
vaak langer. Ook hier is aan kamperkenning een tekort. Er zou eigenlijk groepsbreed gekeken moeten
worden naar de eisen, wat verwachten we van onszelf?
5. Trainings- en coachingswensen
EHBO, er wordt vanuit Scouting Nederland wel gewerkt aan het opleiden van eigen instructeurs maar
dit duurt nog wel even. De kwalificatiekaart vraagt om basiskennis EHBO. De definitie hiervan is niet
helemaal duidelijk, team Toet gaat dit navragen. OPV heeft iemand van de plaatselijke EHBOvereniging benaderd, dit is ook nuttig voor het opdoen van wat essentiële EHBOvaardigheden specifiek
gericht op de groep.
RSA, we hebben geïnventariseerd waar de behoefte precies ligt. Deze is echter heel wisselend
waardoor het lastig is hier iets mee te kunnen. Er is wel veel vraag naar leeftijdseigene en motiveren
van jeugdleden. Dit zijn echter ook de focuspunten van de RSA training van scouting Gelderland (op
16-17 april). Ook wordt op de scoutiviteit een dagtraining aangeboden over Loslaten van je RSA.
Eventueel kunnen we begin van het nieuwe seizoen nog zelf een moment plannen (dag of avond).
Hiervoor zullen we dan wel hulp vragen aan de groepen. Een uitgebreide training aanbieden is zelden
zinvol door het geringe aantal RSA begeleiding in de regio. Wel kan er ook gekeken worden naar een
soort intervisie bijeenkomst, maar dit kan wellicht ook tijdens het explorersoverleg.
6. Terugblik trainingen
De trainingen van dit jaar liepen lekker. Basistraining met zo;n 24 cursisten, fijne groepsdynamiek
doordat leeftijd en ervaring niet al te ver uiteen liep. Rond de 10 cursisten voor de teamleiderstraining,
de laatset avond hiervan komt nog. Leuk gemengd gezelschap waar ervaringen tussen groepen kunnen
worden gedeeld. Volgend jaar komt er weer een TL-training.
7. Vooruitblik activiteiten
- Explorertraining Scouting Gelderland (16-17 april)
- Gelders Kampevent (4-5 juni)
- LOSA (4 juni te Amersfoort)
- Scoutiviteit (16-18 september)
- Haas-In (17-18 september)
- 1e weekend moduletraining (19 en 20 november), 2e weekend moduletraining (25-26 maart)
8. Inventarisatie
Hoewel het nog lang geen september is, willen we wel alvast het een en ander bij jullie inventariseren.
Zouden jullie kunnen aangeven hoeveel geschatte animo er is voor de volgende trainingen:
Moduleweekenden: Complete training voor niet gekwalificeerde leiding. Er zijn een aantal groepen in
de regio met wat achterstand in kwalificeren van leiding. Omdat er een beperkt aantal wordt
toegelaten per groep per training wordt gekeken of er eventueel een extra traject kan worden gestart.

Uit een snelle inventarisatie blijkt al dat er volgend jaar in ieder geval weer genoeg cursisten zullen zijn
voor het reguliere traject. Er zal dus niet veel ruimte zijn voor een overschot uit bepaalde groepen.

Teamleiderstraining: Training voor (aspirant) teamleiders zonder kwalificatie.
Voldoende animo
Praktijkbegeleiderstraining: Complete training voor niet gekwalificeerde praktijkbegeleiders.
Vanuit de aanwezigen zijn met mogelijk twee geïnteresseerden. Willen de niet-aanwezige groepen
doorgeven of zij behoefte hebben aan de praktijkbegleiderstraining op één lange dag?
SVH Sociale Hygiëne: Training om de benodigde papieren te halen om alcohol te mogen schenken op
een evenement. Dit verzoek kwam vanuit de Roverscouts.
Willen jullie allemaal even navragen wie er interesse heeft en dit doorgeven?
9. Casus
Er is niemand die een specifieke casus heeft die hij/zij wil bespreken. Ook is onze tijd bijna om, we
schuiven dit punt door naar de volgende keer.
10. Begeleidingsmaterialen
De toolkit van Scouting Nederland is te downloaden via:
https://www.scouting.nl/downloads/vrijwilligers/scouting-academy/toolkit-praktijkbegeleider
11. WVTTK / Rondvraag
Marcel: Er zijn nieuwe tools: Op kamp voor roverscouts, overzicht modules voor speltakverhuizers,
kwaliteitstest explorers nu al beschikbaar. Er komt ook nog voor andere speltakken (heb je een divers
programma etc.).
12. Sluiting
Remco sluit dit overleg om 21.15 uur.

De volgende PB-avond is op 1 juni
bij de Langenberg in Ede

