Notulen 2e Praktijkbegeleidersavond
woensdag 8 maart 2017

Aanwezig:

Die Wiltgraeff, Emmagroep, OPV-Schoonoord,
Scouting Lunteren, Jhr. Schimmelpennick, De Valleigroep,
Pieter Maritz, de Zwervers, Musinga-Rijn en de
Spoorzoekers.
Remco, Eline, Joost en René (Team TOET)
Afwezig (met kennisgeving):
Scouting Bennekom, Langenberggroep en Tarcsius
Afwezig (zonder kennisgeving): Willaergroep en Jan Hilgers

1.

Opening & vaststellen agenda
Remco opent deze tweede 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. 10 oktober 2016
Verslag oktober is aangenomen zonder opmerkingen. Nog wel een vraag vanuit Toet, er staat
in het verslag dat de derde pb-avond bij de Vallei groep is. Hier staat echter een vraagteken
bij en een reserve optie (Oosterbeek). Waar komt dit vandaan? Waarschijnlijk is dit een onder
voorbehoud dat het gebouw af is. We checken tegen die tijd even hoe het er voor staat

3.

Mededelingen
Er waren geen mededelingen.

4.

Rondje groepen
Ellen en Mischa van de Jhr. Schimmelpennickgroep. Door drukte is er de laatste tijd niet zo
veel gedaan maar dit gaat nu weer komen, ook omdat Mischa sinds twee weken ook
praktijkbegeleider is geworden. Er is nu 1 scout op training, deze vond het eerste weekend
wat saai maar had gehoord dat het tweede weekend wel leuker is.
Els van die Wiltgraeff: Nu even tijdelijk alleen omdat Joyce is bevallen van een tweeling.
Hebben binnen de groep een training omgaan met ouders gevolgd (door team toet) welke erg
enthousiast is ontvangen. Er zijn mensen naar de teamleiderstraining, er zijn wat mensen
bezig met de afronding van de training van vorig jaar en dit jaar is er maar 1 op training, de
rest kon maar 1 van de 2 weekenden aanwezig zijn en was daarom niet welkom.
Peter van de Emmagroep: 5 leiding is naar de veegtraining geweest, zij waren erg positief. Er
is 1 iemand bezig met een individueel kwalificatietraject en er zijn er 2 naar de
teamleiderstraining geweest.
Liesbeth van de Valleigroep: Hectische periode omdat ze samen gaan met de Willaergroep.
Er is momenteel een te kort aan leiding, hierdoor moeten ze terug van 3 naar 2 welpenhordes
terwijl er met de kinderen van de wachtlijst erbij genoeg animo is voor 4 hordes. Er is
momenteel 1 beverleiding op training, 3 waren er net te laat met opgeven. Er zijn weinig
kampkwalificaties aanwezig, hier moet wel wat aan gedaan worden. Er is veel werk te
verzetten en er zou best een praktijkbegeleider bij mogen.
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Marleen van de Musinga Rijn: Er zijn er momenteel 3 op training, ze zijn niet erg gemotiveerd
en het is erg trekken om ze aan hun huiswerk te krijgen/ dit te kunnen bespreken. Er zijn er
ook 3 naar de veegtraining geweest, zij waren erg enthousiast en er is 1 op
teamleiderstraining. Verder moet er gekeken worden dat er genoeg kwalificaties aanwezig zijn
zodat alle teams mogen varen.
Iris van de Spoorzoekers: Pas begonnen als praktijkbegeleider en nog zoekende/aan het
ontdekken hoe alles werkt. Al wel mensen die op training willen en ze wil zelf ook wel
gekwalificeerd worden.
Angelique en Kees-Jan van scouting Lunteren: er zijn er een aantal op training, 2 op
teamleiderstraining en ook een aantal naar de explorertraining. Kamptraining lukt nog niet
(tijdgebrek). Er is contact met Renee over de eigen kwalificatie.
Jan Willem van de Pieter Martitz: Paar mensen op training, verder niks bijzonders. De eigen
kwalificatie heeft de aandacht.
Ims van de Zwervers: Heeft een andere rol dan de andere aanwezigen, zij en Emiel hebben
de taken verdeeld. Emiel gaat over de kwalificaties en zij is meer de vliegende keep en de
coach voor de leiding. Er zijn een aantal mensen op training en een aantal mensen naar de
veegtraining geweest.
Patricia van de OPV-Schoonoord: Tijdelijk alleen als PB-er maar hopelijk zijn ze snel weer
met zijn tweeen. Ze gaan een teamleidersavond organiseren, er zijn er 3 op training, het hele
RSA team is naar de explorertraining en er is er 1 op teamleiderstraining.
Het gaat goed met het aantal gekwalificeerde leiding in de regio. Er zijn echter maar weinig
gekwalificeerde PB-ers. De kwalificatiekaart is leidend. Er is een soort training voor PB-ers
lijkend op het kampevent (qua opzet) maar ook hiervoor kan een individeel kwalificatietraject
leiden tot kwalificatie. Ook kunnen wij zelf een training aanbieden, afhankelijk van de animo
van de groepen. Je kan altijd een gesprek aanvragen met de praktijkcoach als je bezig bent
met je eigen kwalificatie.
Hierop volgt een vraag van Kees Jan of zijn kwalificatie van Calibris omgezet kan worden naar
de PB-kwalificatie. Remco gaat dit navragen. Het past natuurlijk wel in het kader van niet
dubbel leren.
5.

Trainingen
Eerste moduleweekend , 30 cursisten verdeeld over de verschillende speltakken, hebben
allemaal een verdiepingsopdracht meegekregen als huiswerk en natuurlijk de welbekende
TOP. Tijdens het tweede weekend wordt het huiswerk besproken. Ook tijdens het tweede
weekend zijn de pb-ers weer welkom om 16.30 uur.
TL-training, eerste avond is geweest. Groep lag erg op een lijn, daardoor weinig discussie.
Volgende avond komen conflicthantering en je rol als teamleider aan bod. Als huiswerk
moeten zij hun team in kaart brengen (deze opdracht wordt nog doorgestuurd naar de
betrokken PB-ers, excuus dat dit nog niet is gebeurd).
Explorertraining: Positieve reacties, veel deelnemers waren al lang (bege)leiding maar gaven
toch aan veel te hebben geleerd. Vooral het uitwisselen van ervaringen vonden ze erg
waardevol. Eerste keer dat we deze training hebben gegeven, dit was een korte, kernachtige
variant. Het steunpunt gaf een uitgebreidere training. Dit was op verzoek van groepen nu
ingekort tot de belangrijkste modules. Bij deze training zit geen huiswerk.
Na de moduleweekenden zijn de deelnemers nog niet helemaal, dit geldt ook voor de
explorers en teamleiders. Vraag komt dan ook uit de PB-ers hoe dit traject af te ronden is.
Ook hier zou een gesprek en een eventuele TOP (zoals bij de moduletraining) uitkomst
kunnen bieden. Team Toet gaat kijken of er ook een soort huiswerkopdracht mogelijk is voor
deze trainingen. Dit zal wellicht nog niet dit seizoen lukken.
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Veegtraining: Dit was een soort inhaalslag voor groepen die nog veel wel ervaren, maar niet
gekwalificeerde, leiding hadden. Hier was leiding van de Emmagroep, Musinga Rijn en de
Zwervers aanwezig. Leuk om een keer met ervaren leiding aan de slag te gaan. De groep was
ook erg enthousiast.
Om een beter beeld te geven van de mogelijkheden die we bieden met betrekking tot
trainingen gaan we een flyer maken wat er mogelijk is. Er worden nu ook al wel
maatwerktrajecten aangeboden maar wellicht kan een lijstje mogelijke trainingen verder
inspireren. We hopen deze rond de zomer klaar te hebben voor het volgende seizoen.
Erwin en Remco gaan binnenkort een training volgen over het werven van vrijwilligers.
Vereiste hierbij is dat ze deze ook 2 keer gaan geven zelf. Dit is vooral interessant voor
besturen, verdere informatie volgt.
Het kampevent is 9/10/11 juni weer, leuke manier om meer kennis en vaardigheden op te
doen. Ook na deze training zijn de leiding nog niet gekwalificeerd, ze kunnen maar en beperkt
deel volgen. Deze training werd altijd georganiseerd vanuit scouting Gelderland, die bestaan
niet meer maar het kampevent gaat wel door, ook met dezelfde mensen. Er wordt nog
gekeken hoe het kampevent en ook de jotihunt, in de toekomst kan worden ondergebracht in
een aparte stichting
6.

Spelkwaliteit
Binnenkort start het traject spelkwaliteit. De PB-er speelt hierin een belangrijke rol, je gaat als
spelspecialist in gesprek met de leidingteams. Het traject is gericht op het verhogen van
spelkwaliteit in de groepen. De training bestaat uit een boel spelvormen om hier op een leuke
manier mee aan de slag te gaan. Iedere groep krijgt ook een mooi spel (power up your game)
mee voor in de groep. Het eerste deel van de training is 9 april, dan zullen 2 modules worden
behandeld. Het tweede deel is nog niet zeker. Dit kan op twee avonden of ook weer op een
zondag. Dit maakt ook uit voor de opbouw van de training, Meningen zijn wat verdeeld maar
in principe gaan we voor een tweede zondag. Er zal contact opgenomen worden met de
begeleider vanuit scouting Nederland en de data worden zo spoedig mogelijk
gecommuniceerd. Per groep zijn er twee mensen welkom, in totaal kunnen er 24 mensen
deelnemen. Het is gericht op de PB-er maar je kan ook je groepsbegeleider o.i.d. meenemen.

7.

Kwaliteit
De aanwezigen hebben een testje gemaakt om te kijken hoe het staat met de kennis van het
Scoutingspel.

8.

Casus
Hier was geen tijd voor.

9.

Rondvraag / WVTTK
20 mei is het LOSA is Leusden, je kan zien welke modules er worden aangeboden en aan de
hand daarvan bepalen of het interessant voor je is. Er wordt afgesloten met een bbq. Van
team toet zijn er altijd wel een paar mensen aanwezig, het is ook een mooie gelegenheid om
te netwerken

10.

Sluiting
Remco sluit deze vergadering om 21.08 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Volgende vergadering: maandag 12 juni | 20.00 uur | Valleigroep | Scherpenzeel
Notulen door: Eline
Aangevuld door: Remco
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