Notulen 1e Praktijkbegeleidersavond
maandag 10 oktober 2016

Aanwezig:

Die Wiltgraeff, Scouting Bennekom, OPV-Schoonoord,
Scouting Lunteren, Jhr. Schimmelpennick, De Valleigroep,
Pieter Maritz en De Langenberg
Remco, Eline en René (Team TOET)
Afwezig (met kennisgeving):
Emmagroep, Tarcisius, De Roode Toren, De Zwervers en
Mussinga-Rijn
Afwezig (zonder kennisgeving): Willaergroep, Jan Hilgers en Spoorzoekers

1.

Opening & vaststellen agenda
Remco opent deze eerste vergadering van dit seizoen en heet iedereen welkom.
Dank aan de Langenberggroep voor de gastvrijheid en het beschikbaar stellen van hun
clubhuis.
De agenda zoals verstuurd wordt gebruikt.

2.

Verslag vorige vergadering – d.d. 11 maart 2016
De vorige vergadering (juni 2016) ging niet door, verslag was van maart. Geen opmerkingen
over het verslag. Na aanleiding van het verslag is er nog wel een vraag over training en
coaching wensen: EHBO. Dit staat op de agenda.

3.

Mededelingen
- Wijzigingen Team TOET
Karen Schellens, trainer vanaf dit jaar
Veronique Gommers, aspirant trainer (Explorers)
- Wijzigingen verdeling Praktijkcoaches
René Straatman (Zat vroeger bij de Tarcisius, is eerder actief geweest in de regio (toen
nog district), voorzitter geweest bij Scouting in Houten, ook betrokken bij de Haas-In
organisatie etc.)
- Overige mededelingen Team TOET
De drie praktijkcoaches zijn opnieuw verdeeld over de groepen. De verdeling voor dit
seizoen is al volgt:
Remco
Eline
René
remco@teamtoet.nl
Eline@teamtoet.nl
rene@teamtoet.nl

-

De Zwevers
Willaergroep
Jhr. Schimmelpenninck
Jan Hilgers
Valleigroep
Scouting Lunteren
Tarsicius
Emmagroep
Spoorzoekers
Pieter Maritz
Die Wiltgraeff
Musinga-Rijn
Langenberggroep
Scouting Bennekom
OPV-Schoonoord
De praktijkcoach is de eerste aanspreekpunt van de praktijkbegeleider. Hij/zij keurt ook de
aangevraagde kwalificaties goed.
Mededelingen groepen
De Roode Toren is gestopt, niet voldoende leiding / bestuur die de groep willen draaien.
Leden gaan naar de Schuutgraaf in Arnhem.
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4.

Rondje groepen
Die Wiltgraeff: net jubileumfeest gehad, opzoek naar leiding, 107 kids op de wachtlijst. 140
jeugdleden. Stuk of 5 nieuwe leiding (doorstroom eigen groep) ook wat van buitenaf. Er
komen er ook een aantal naar training en 1 naar teamleiderstraining. Sfeer is nu je gaat
gewoon op training, je moet niet, maar het hoort erbij. Was 10 jaar terug echt andersom.
Leiding van training vorig jaar bijna toe aan afronding.
Scouting Bennekom: Karlijn en Thirza, net nieuw. Zijn aan het inventariseren wie is er
gekwalificeerd etc. Ontdekken hoe het precies werkt.
OPV Schoonoord: Margot, Patricia. Aardig op de rit, in kaart wie wat nog moet halen aan
kwalificaties, wie er op moduleweekend moeten etc. Wat leiding voor de training dit jaar. Er
zijn vorige jaar een paar teamleiders gekwalificeerd. 2 keer per jaar organiseren ze een
training in de groep, dit jaar scouting technieken.
Scouting Lunteren: Angelique (nieuw als pb-er) en Kees Jan (en Michel niet aanwezig)
relatief veel nieuwe leiding, draaien nu een jaartje mee en komen nu met vragen. Er is vooral
vraag naar scoutingtechnieken en Ehbo, vooral in de jongere leeftijdsgroepen. Aantal
welpenleiding voor de training, nog even met scoutsleiding om de tafel of zij ook willen.
Jhr. Schimmelpennick: Ellen, stuk of 3, 4 nieuwe leiding motiveren om naar de training te
gaan. Inschrijven gaat niet vanzelf. In groep besproken of training moet of niet. Aantal vind het
echt niet nodig, een daarvan moet nog gemotiveerd voor de training dit jaar (al 3 / 4 jaar
leiding, maar waarschijnlijk wel baat bij sommige dingen. Wellicht nadenken over een ander
traject, kwalificeren hoeft niet van scouting Nederland, wellicht stage o.i.d in andere groep).
Stelregel 1 jaar leiding, 2de jaar de training doen. Verder loopt het.
Valleigroep: Liesbeth, in beeld aan het brengen, 2 bevers, 1 welpen, 1 scouts (moet nog
overtuigd) voor training dit jaar. Loopt. Liesbeth geeft aan dat er iemand de VOG maar niet
aangevraagd bij het ministerie. De aanwezigen reageren als volgt: Kijk wel uit, mensen die
geen VOG krijgen hebben vaak veel excuses om hem maar niet aan te vragen, maar het
proces zelf is heel simpel. Als het echt niet lukt om de aanvraag digitaal bij hem te krijgen kan
het ook via het gemeentehuis, dan is het alleen niet gratis. Waarschijnlijk gaat er iemand
helpen als PB-er. Gebruiken een formulier om naar teamleiders te sturen over de genen die
op training gaan, kwalificaties etc, Handig om ook te hebben als ze hun top gaan maken (Bob
heeft deze gemaakt). In oktober organiseren ze een ehbo cursus, misschien zijn er nog wel
plekjes vrij. Als dit zo is even doorgeven aan team TOET zodat dit doorgezet kan worden naar
de andere groepen. Het is een training van het Rode kruis, speciaal gericht op EHBO bij
kinderen.
Pieter maritz: Jan Willem. Voor de training van dit jaar staan er al 3 op de lijst komen er nog
2 bij. Afgelopen jaar 2 teamleiders gekwalificeerd, zij zijn de opleidingsfunctionaris van hun
eigen team, een verlengde van de praktijkbegeleider. Pb-er filtert nog wel op leervragen etc.
“Langenberg, Ralf en Johan , druk leiding te behouden, stuk of 5 nieuwe leiding vanuit de
stam, wel nog meer leiding nodig. Plusminus 6 voor de training (nog motiveren/herinneren).
Het is gewoon logisch dat je op training gaat. Vraag naar kamptraining, stukje van gedaan op
leidingweekend, tweede deel volgt nog en Gelders kampevent onder de neus geduwd, ze zijn
wel doordrongen van de noodzaak. Toch wel ervaren dat ze ervaring te kort komen op kamp.
Plannen, locatie etc. wordt wel gewaardeerd dat hier ondersteuning voor is. Blijven voeden.
Remco: Fijn dat reacties zo positief zijn op de moduleweekenden.
Vrij homogene groep (17 tm 21) ongeveer gelijke ervaring. Ook wel eens verschillen van 20
jaar en 6 jaar ervaring of nul etc. Bij het begin nog wel pff waarom moet dit, maar daarna
vinden ze het toch wel echt fijn, ook al kost het tijd en energie. Leeftijd is geen eis, startende
leiding zijn wel. Uitwisselmomenten het leukst. Hoe doe jij dat?? Officieel zouden het losse
modules moeten zijn en waren wij raar met onze weekenden, maar andere trainingsteams
gaan hier ook weer naartoe, juist voor die uitwisseling.

5.

Activiteiten seizoen 2016-2017
- Jaarplanner TOET
Deze is meegestuurd met de agenda en is te downloaden via www.nederveluwe.nl
- Locaties bepalen voor praktijkbegeleidersavonden
Teamleiderstraining en de explorertraining (2 feb / 20 apr): Die Wiltgraeff
PB-avond 2: Langenberg
PV-avond 3: Valleigroep (en anders OPV-Schoonoord)
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6.

Explorer-training en Teamleiderstraining
Teamleiderstraining: binnenkort gaat aanmelding open.
Explorer-training: Op dezelfde avond/locatie ook explorerbegeleiderstraining. Was via
steunpunt, niet zeker of zij nog explorertraining geven. Wij gaan nu een eenvoudige versie
geven. Vooral over leeftijdseigene en motivatie. Op basis van vraag uit de groepen. Het is
geen volledige starterstraining voor explorerbegeleiders. Nu kijken met regio zon of het
lukt om samen een training op te zetten. Meeste explorerbegeleiding is al gekwalificeerd
voor een andere speltak, maar voor training explorers is het niet nodig die startkwalificatie
al te hebben. Je kan altijd mee doen, zal wel relevant zijn maar je komt waarschijnlijk nog
wel wat te kort.
Moduleweekenden
Scouting in de samenleving en scouting academy liggen nog steeds bij de
praktijkbegeleider. Modules zijn weer herschreven, wij zorgen dat de nieuwe module ook
weer op de regiosite komt maar sowieso ook op de scouting Nederland site. Top
(talentontwikkelplan) invullen met de leiding van te voren, leervraag die past tussen
november-maart. Niet te groot. Worden besproken in de weekenden. Soms pas na eerste
weekend leerdoel bepalen, dan ontdekken ze soms ook waar ze graag aan willen werken.
Verdiepingsopdracht: keuze uit 4 opdrachten, nemen ze mee naar hun speltak,
observeren wat gebeurt er in mijn groep. 1 over leeftijdseigene, waar komt motorisch,
fysiek etc. terug. Bewust met iets van de kennis uit het weekend aan de slag in de eigen
speltak. Laat ons vooral weten als je hier nog een goed idee voor hebt.
Praktijkbegeleiders krijgen vooraf ook weer alle informatie.
Ook is er weer een kijkmoment voor praktijkbegeleiders. Welkom vanaf half 5 tot een uur
of 7, meekijken tijdens het weekend wat er precies gebeurt. Doorgaande
leerlijn/progressiematrix en gewenst gedrag (met snack). Mail volgt, het gaat om 19
november.
Uiterste inschrijfdatum: 12 november
Extra moduleweekend voor geselecteerde groepen
28/29 januari extra weekend, 4 groepen uitgenodigd die achterlopen. Groep leiding die
niet gekwalificeerd is maar op ervaring het ook nog niet helemaal red om gelijk de
kwalificatie aan te vragen. Soort light versie van de moduleweekenden. Wellicht in de
toekomst vaker op deze manier.

Trainingswensen groepen
OPV-Schoonoord: scouting technieken, overlegd in het team, René neemt contact met de
groep op om de precieze wensen te bespreken.
Wiltgraeff: contact met ouders (EHBO eerste hulp met ouders) hebben wij een training voor.
Grote groep die dat wel wil, Eline neemt contact op over precieze wensen en datum. Als er
ruimte is voor andere mensen laten we het weten, maar vaak gaat dit ook goed binnen een
groep.
Pieter Maritz: wat zijn nu de eisen rondom Eerstehulpvaardigheid? Scouting NL heeft dit ook
nog niet helder. BHV is te weinig, compleet diploma is niet nodig. Er zijn nu een handje vol
rode kruis trainers, gaan in hun regio aan de slag met EHBO. Steeds meer trainers worden
opgeleid tot ehbo instructeur. Nu nog zelf kijken hoe je hier aan gaat voldoen. (cursus oranje
kruis lijkt aardig in de buurt te komen). In het land is deze vraag gesteld en wij wachten op het
antwoord. Als we dit hebben sturen we dit gelijk door en kan je gericht contact opnemen met
een EHBO-er bij jou in de buurt. Het is voor de teamkwalificatie, maar hoeft ook niet
geregistreerd. De MES (medische ehbo stam) zit al 5 jaar vol. Zijn ook e-cursussen, maar
liefst heb je iemand die weet wat scouting is. Gericht trainen. Als de groepen in Ede iets gaat
regelen en plek hebben laten ze dat team toet weer weten. Scouting NL met rode kuis is
samenwerking puur om opleiden van instructeurs maar wellicht is er regionale rode kruis die
nog iets kan betekenen.
Fijn dat deze vragen bij ons binnenkomen. We kunnen altijd kijken wat er mogelijk is vanuit
ons, het steunpunt, en het land.
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7.

Bezoek praktijkcoach (kijkmoment)
Bij alle groepen willen we een keer langs, gewoon om te kijken hoe het nu gaat in de praktijk.
Geen assessment of controle gewoon even meekijken. Regiobestuur doet dit al, langs bij de
groepen even babbelen met groepsbestuur. Wellicht meekijken met begeleidingsgesprek etc.
in overleg met jullie. Als je vragen hebt kunnen we daar natuurlijk wel bewust bij helpen. We
gaan hiervoor contact opnemen om een moment te prikken.

8.

Herinnering kwalificaties
Procedure in SOL blijft hetzelfde. Mail even als je iets hebt klaargezet, wij krijgen hier geen
notificatie van. Vanuit de training is dat melden genoeg, anders een verzoeksblad indienen.
Huis van de Jeugd stopt, maar stichting scouting gelderland zou wel door kunnen gaan
(gelders kampevent en jotihunt en in de toekomst nog meer dingen).
Kampkwalificatie rsa: heel veel vinkjes, basis modules met verdiepingsmodules. Ellen kreeg
een foutmelding bij het aanvragen van de kwalificatie, Eline gaat hier achteraan.
Gekwalificeerd praktijkbegeleider worden kan ook, neem contact op met je praktijkcoach als je
dit wilt. Aan de hand van kwalificatiekaart. Zelfde soort traject als met leiding.

9.

Spelkwaliteit
Alle groepen hebben groepsontwikkeling gehad, bestuurscoaching is nog actief, 5 groepen al
meegedaan en 5 groepen dit jaar. Boost je groep boekje is verstuurd naar groepen, een
onderdeel is spelkwaliteit. Nu een traject voor goed spel, daar is bestuur voor
verantwoordeiljk, moet worden uitgezet binnen de groep. Iemand uit het land (team scouting
academy) geeft training aan praktijkbegeleiders (tussenpersoon bestuur en groep). Een spel
om te testen hoe de kwaliteit van het spel is in je speltak.
Heeft ook in scouting magazine gestaan.
Gesprek met regiobestuur, met groepsbestuur, en 4 avonden voor praktijkbegeleiders. Is hier
interesse voor? Niet voor dit seizoen maar traject kan wel ingezet worden. Positieve reacties
vanuit de PB-ers.

10.

Rondvraag / WVTTK
Angelique, eerste module weekend wel gevolgd maar niet het tweede. In principe kan je niet
met een halve training meedoen ivm groepsproces etc. (scouts leiding lunteren, mail even
naar team toet). Modules zijn te vinden op scouting NL als je ook zelf aan de slag wilt voor
een ander kwalificatietraject).

11.

Sluiting
Remco sluit deze vergadering om 21.15 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Volgende vergadering: vrijdag 10 maart | Langenberggroep | Ede
Notulen door: Eline
Aangevuld door: Remco
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