Verslag 1e Praktijkbegeleidersavond
maandag 9 oktober 2017

S
Locatie
Aanwezig
Afgemeld

Jhr. Schimmelpenninck (Reumersweg 27 te Rhenen)
Die Wiltgraeff, Jhr. Schimmelpenninck, OPV-Schoonoord, Scouting Scherpenzeel,
Scouting Lunteren, Emmagroep, Tarcisius, Wouter, René, Eline en Remco.
Spoorzoekers, de Zwervers, Pieter Maritz, Scouting Bennekom en de Langenberg

1.

Opening & vaststellen agenda
De vergadering wordt om 20.06 uur geopend door Remco.
De agenda zoals gestuurd wordt gebruikt.

2.

Verslag vorige vergadering – d.d. 12 juni 2017
Geen inhoudelijke en tekstuele opmerkingen. Verslag is vastgesteld.

3.

Mededelingen
- Wijzigingen trainingsteam, Erwin blijft wel trainer maar is ook groepsbegeleider geworden
bij Scouting Mondriaan in Amersfoort en zal daardoor iets minder doen naast de
moduleweekenden.
- Jan Frank is aspirant trainer en loopt dit jaar mee.
- Wouter benoemd als praktijkcoach, groepen zijn hierdoor weer herverdeeld
- Regio heeft nog vacatures, weet je nog leiding die misschien gaat stoppen of een nieuwe
uitdaging wil hebben. Wijs hier dan eens op. Scoutsteam heeft bijvoorbeeld hard mensen
nodig
- Verdeling praktijkcoaches
Eline: Emmagroep, Scouting Bennekom en Die Wiltgraeff
Rene: Scouting Lunteren, Jhr. Schimmelpenninck, Musinga Rijn en De Spoorzoekers
Wouter: OPV-Schoonoord, Jan Hilgers, Scouting Scherpenzeel en Tarcisius
Remco: De Zwervers, Langenberggroep en de Pieter Maritz

4.

Rondje groepen (kort en krachtig)
Jhr. Schimmelpennick
Enquête gedaan onder leiding naar trainingswensen, top 3 gemaakt en een ouder die zijn
expertise graag wilde inzetten, zijn expertises waren opgenomen in de enquête,
installatieprincipes touwbanen etc. hier was veel interesse in. Eerst voor de groep daarna
kijken of er ook breder/bv in de regio iets te betekenen is.
Introductie voor (nieuwe) leiding. Ongeschreven regeltjes, wat moet je als leiding meer weten
dan als jeugdlid.
6 motiveren om de training te gaan doen, van beginnend tot max 2 jaar leiding.
Geen kandidaten explo’s of teamleiderstraining
OPV-Schoonoord
7 mensen die op training willen.
Geen kandidaten voor explo’s of teamleider
Eerste hulp bij ouders en pestgedrag zijn thema’s waar wel vraag naar is binnen de groep.
Superleuke training apemanagement rondom pesten, we zullen eens kijken wat er verder aan
materiaal is.
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Scouting Lunteren
Geen explo’s op training, 2 teamleiders (teamleider zijn is geen vereiste, ervaring wel)
2 al opgegeven 1 moet zich nog opgeven, 1 kan niet op de laatste zondag van het tweede
weekend.
2 die wel graag willen maar het hele eerste weekend niet kunnen, op de website van scouting
Nederland zijn de regio’s te vinden die hun inschrijving open hebben staan voor groepen van
buiten de eigen regio. Eigen groepen gaan wel vaak voor. Remco vraagt ook na bij overleg
met Gelderse en Utrechtse groepen of er nog moduleweekenden zijn waar plek kan zijn.
Utrechtse heuvelrug lijkt een optie te zijn. Klein Gelderland en Zon hebben niet.
Voor de teamleiderstraining wellicht nog 1 persoon, inschrijven kan tot ongeveer een week
van te voren.
De wil om op training te gaan is er in ieder geval wel. Kamevent willen er veel heen,
inschrijving is nog niet open.
Emmagroep
Moduleweekenden willen ze niet echt heen.
Individueel traject 2 als leiding en 1 voor kampkwalificatie
2 zijn bij teamleiderstraining geweest
1 die aan kamp wil beginnen.
Die Wiltgraeff
7 nieuwe leiding, nog even achteraan wie op training willen/kunnen.
Nog een paar die al een jaar leiding zijn maar vorig jaar niet konden etc.
Nog 2 teamleiders die bezig zijn met een traject.
Els is uit SOL verdwenen als pb-er. Even checken op privacy.
Scouting Scherpenzeel
Is nu 1 groep.
Traject voor nieuwe mensen wordt weer opgestart. In ieder geval nu 1 bever, er moet er nog 1
van de bevers en waarschijnlijk 2 van de welpen en 1 of 2 van de scouts. Ook 1 of 2 voor de
teamleiderstraining.
Niet helemaal duidelijk wie pb-er zijn.
5.

Trainingen
Moduleweekenden, plek voor 30 cursisten en er zijn al 15 aangemeld. Grens van 6 per
scoutinggroep dit om de mix van groepen te behouden. Zitten we vol en je hebt nog heel veel
mensen, mail ons dan even. Training is wel echt voor startende leiding, tot max 1,5 jaar
anders hebben ze het idee dat ze het allemaal al wel weten. Kijk even goed in je groep wie er
op training moeten en wat eventueel andere opties zijn. Kijk daarbij ook naar de
trainingsposter, alles kan ook los getraind worden, je kan ons ook uitnodigen binnen je groep.
Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld drie modules aan te bieden voor de groep aan leiding die
wat meer ervaring hebben en geen hele weekenden hoeven.
Trainingsposter met wat we sowieso al hebben ontvangen via de poster. Zijn geen data voor
vastgelegd maar kan op aanvraag.
Teamleiderstraining al 8 deelnemers, er is niet echt een max, meestal 8 tot 10 dus nu al veel.
Jaarplanner, locaties opgenomen.
Pb-middag is voor alle pb-ers, interactief aan de slag met tools etc.

6.

Spelkwaliteit
Een aantal groepen hebben al deelgenomen aan de training. Doel van de training is om in
spelvorm te kijken naar spelvisie en de kwaliteit van je spel. De groepen hebben ook een spel
Power up your game gekregen. Er is al wel over gesproken in de verschillende groepen maar
onder andere doordat er een zomervakantie tussen zat is er nog niet concreet met het spel
aan de slag gegaan.
We gaan spelkwaliteit ook aanbieden tijdens het vrijwilligerstrainingsweekend, als andere pbers nog willen krijgen zij ook nog het spel.
Er is inmiddels een update van het spel en er komen kaartjes voor explorers en roverscouts.
De groepen die een spel hebben krijgen deze kaartjes thuisgestuurd.
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OPV-Schoonoord heeft een teamleidersavond georganiseerd, van te voren met team
bespreken wat je al weet van doorlopende leerlijn, wat doe je al en wat nog niet en is dat erg.
Doel is betere aansluiting tussen de speltakken. De wens hier iets mee te doen kwam ook
naar voren bij groepsontwikkeling. Die materialen zijn meegestuurd met dit verslag.
7.

Trainingsweekend Vrijwilligers (februari 2018)
Zaterdagavond, zondagochtend en zondagmiddag modules aanbieden. Voor leiding, pb-ers,
besturen etc. Je kan 1 blok komen maar ook het hele weekend komen. Is pas na de
opkomsten, beginnen met maaltijd en het eerste blok en ‘s avonds gezelligheid en op zondag
nog twee blokken.
Weekend stond gepland op 17/18 februari maar dit is tegelijk met de greppeltocht van
scouting Lunteren. Geen officiële regioactiviteit maar onze doelgroep is dan grotendeels daar
aanwezig.
Andere optie 3/4 februari. Dit nemen we mee in de trainersvergadering en laten we spoedig
weten. > is vastgesteld!
Jullie nodig voor input en hulp bij de organisatie en eventueel mensen die iets willen doen.
Marcel wil wel iets betekenen in de organisatie, Liesbeth kan ook worden gevraagd. Kees Jan
wil wel voor het eten zorgen tijdens het weekend.
Die Wiltgraeff, 1 iemand wilde graag vergadertechnieken en aanbod van Tim van de Akker die
uitdagende scouting technieken, sport (bootcamp ochtendgymnastiek) een moeilijk gesprek
voeren zou kunnen geven.
Scouting Lunteren, interesse in hiketechnieken/knopen voor welpen en scouts
Angelique en Kees Jan kunnen eventueel Workshop koken geven
Rhenen top 3 omgaan met adhd/ autisme, motivatie groepsgedrag en bijzonder
gedrag/problemgevallen.
Vraag naar training SOL, team internet eventueel vragen.
Suggesties voor trainingen en aanbod van mensen die iets willen doen graag mailen voor 1
november We willen het programma graag deze maand rond hebben al kunnen er daarna nog
wel dingen toegevoegd worden.
De trainers nemen contact op met degene die een aanbieding heeft gedaan om te helpen.

8.

Rondvraag / WVTTK
Angelique: Mensen vanuit de verhuistraining zijn niet goed in het systeem gezet. Kwalificaties
van de oude basistraining zijn omgezet naar de nieuwe als de twee aanvullende modules
waren gevolgd. Nu ligt dit bij de PB-er, je moet de 12 modules aanvinken en de aanvraag
doen. Kampkwalificatie is automatisch omgezet, als er iets niet klopt kan je deze aanvraag
nogmaals indienen.
Marcel: tijdens LOSA is de routekaart voor pb-ers gelanceerd. Heeft iemand deze gebruikt?
Joyce: hebben wij een EHBO instructeur in de regio? Nee, er is wel een samenwerking tussen
scouting Nederland en het rode kruis, in onze regio is hier nog niks mee gedaan. Er zijn
landelijk 5 vakopleiders en in 6 regio’s zijn er nu instructeurs. Korte training, deels online.
Wellicht ook een optie voor in het vrijwilligerstrainingsweekend. Er is als het goed is wel een
kaart beschikbaar, hier kijken we even naar of we vragen dit na bij Monica.

9.

Aan de slag!
Met wie heb je contact als PB-er?

10.

Sluiting
De vergadering werd om 21.45 uur gesloten.
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