Verslag 1e Praktijkbegeleidersavond
dinsdag 6 oktober 2020

Locatie
Aanwezig

Afgemeld

Online
Marcel (Tarcisius) – Angelique (Scouting Lunteren) – Yvette (Scouting Scherpenzeel) –
Gert (Emmagroep) – Gregor en Ims (De Zwervers) – Margot en Patricia (OPV
Schoonoord) – Fleur en Joyce (Die Wiltgraeff) - Janet (Jan Hilgers) – Ralph (Langenberg)
– Jan Willem (Pieter Maritz), Wouter, Rene, Remco en Eline (praktijkcoaches Regio Neder
Veluwe – Team TOET)
Elianne (was als toehoorder even aangehaakt namens het dagelijks bestuur van de regio).
De Spoorzoekers, Jhr. Schimmelpenninck en Musinga-Rijn

In dit verslag worden de belangrijkste punten genoemd!
Hoe is het met iedereen?
We beginnen de avond met en rondje groepen. Alle groepen hebben wel doorgedraaid in coronatijd
en er zijn veel mooie digitale initiatieven ontstaan. Praktijkbegeleiders hebben vaak wat minder
contact gehad of alleen digitaal, maar alles loopt wel door nog.
Functiewisselingen PB-ers en PC-ers
Er zijn twee nieuwe praktijkbegeleiders aanwezig, Janet is de nieuwe (en enige) PB-er van de Jan
Hilgers. Gert wordt de nieuwe praktijkbegeleider van de Emmagroep en wordt hierin nog ondersteund
door Peter. Niet aanwezig, maar wel nieuw is Anne Jaël bij Die Wiltgraeff, Joyce verdwijnt daar steeds
een beetje meer naar de achtergrond. Daarnaast heeft de Tarcisius ook twee nieuwe
praktijkbegeleiders, maar dit is een soort tussenfunctie die is gecreëerd, zij gaan zich alleen
bezighouden met spelkwaliteit. René geeft aan na dit seizoen te stoppen als praktijkcoach, in verband
met de afstand en andere verplichtingen.
Oproep: we zijn opzoek naar een nieuwe praktijkcoach en naar nieuwe trainers. Dus ken je iemand
die dit wellicht leuk vindt, laat het ons weten☺
Jaarplanner Trainingen
Zie bijlage bij dit verslag. Planning is zoals eerdere jaren maar qua uitvoering kijken we nu (door
corona) eerst even tot de kerstvakantie.
Jaarplanner Regio
Activiteiten voor jeugdleden gaan de komende periode, t/m januari niet door, het enige wat fysiek door
kan gaan zijn trainingen en verder gebeuren dingen zoveel mogelijk online.
De inhaalteamleiderstraining
De inhaalavond van de teamleiderstraining wordt digitaal, hier is al contact over geweest al. Het is
best een grote groep en kort dag dus digitaal is dan het meest makkelijk, het wordt dan meer een
soort webinar, maar gaat wel door.
Wordt de rol van de PB-er hier anders van?
In principe niet, de training blijft zoals hij is alleen zullen er wat andere werkvormen gebruikt worden
en zal het iets minder interactief worden. De deelnemers hebben allemaal een huiswerkopdracht
gekregen maar het was niet voor iedereen mogelijk deze ook uit te voeren in coronatijd, dus de
bespreking hiervan zal ook wat anders verlopen. Jullie doen nog steeds het gesprek achteraf (en
vooraf natuurlijk een nulmeting). Na afloop van de training krijgen de betrokken PB-ers weer en mailtje
met informatie over de tweede avond.
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Module-weekenden
We hebben er voor gekozen om de training fysiek aan te bieden. We moeten wel het een en ander
aanpassen aan onze training.
Trainingsdata
Het eerste module-weekend wordt gehouden op zaterdag 28 en zondag 29 november 2020.
Het tweede module-weekend wordt gehouden op zaterdag 6 en zondag 7 maart 2021
Cursisten kunnen alleen deelnemen als ze beide weekenden aanwezig kunnen zijn.
Vanwege de Corona-maatregelen blijven cursisten dit jaar niet slapen. Ook het avondeten wordt niet
door ons verzorgd.
Tijden
Zaterdags begint de training om 09.30 uur en is deze om 17.30 uur afgelopen. De deelnemers
vertrekken met een snack op naar huis.
Zondags beginnen we weer om 09.30 uur en ronden we tegen 16.00 uur af.
Locatie
Vanwege de Corona-maatregelen zijn we op zoek naar een andere trainingslocatie. Dit zal een locatie
in de regio zijn, die goed bereikbaar is.
Zodra we hierover meer weten hoor je het via de mail.
Kosten
De kosten voor deze training zijn dit jaar € 95,= per persoon. Dit wordt geïncasseerd vanaf de
groepsrekening van je groep.
Maximum aantal deelnemers
Vanwege de Corona-maatregelen hebben we ons maximum aantal deelnemers moeten verlagen naar
25 cursisten.
Omdat we minder cursisten kunnen toelaten hanteren we in eerste instantie een maximum van 4
cursisten per groep. Denk dus goed na wie de training echt nodig heeft.
Wanneer je meer dan 4 cursisten wilt laten deelnemen of wanneer we vol zitten wordt er gewerkt met
een wachtlijst. Zodra er een geschikte plek vrij komt dan nemen wij contact met jou en de cursist op.
Tevens gaan we werken met een ''last-minute-lijst''. Mocht er (zeer) kort voor de training een cursist
uitvallen dan wordt die lijst gebruikt.
Coronaproof
Uiteraard gaan wij onze training Coronaproof aanbieden. We houden rekeningen met de geldende
maatregels en passen deze toe. We volgen hier naast de richtlijnen van het RIVM/ de overheid ook de
richtlijnen van Scouting Nederland. Mocht de situatie in Nederland veranderen, dan zullen wij daar
uiteraard op reageren. Mocht je hierover verder nog vragen hebben, neem dan vooral contact met ons
op.
Inschrijven
Inschrijven moet door de cursist zelf gebeuren en gaat via SOL. Via deze link kan worden
ingeschreven (de cursist moet wel eerst ingelogd
zijn): https://sol.scouting.nl/as/form/34017/participant/new/
Is het ook een optie meerdere locaties te doen?
We zijn wel met meerdere opties bezig. We hebben zoals altijd de Woudegge gereserveerd voor de
training maar deze ligt qua bereikbaarheid niet heel lekker als deelnemers iedere dag op en neer
moeten, we zijn ook aan het kijken naar scholen in de regio. We garanderen in ieder geval 1 training +
locatie, maar mocht er veel animo zijn zullen we zeker kijken of een tweede locatie mogelijk is.
We zullen ook aan de deelnemers die op de wachtlijst komen vragen of zij ook last minute gebeld
kunnen worden om deel te nemen, last minute uitval is door corona niet ondenkbaar (verkoudheidje
en je mag niet meer komen).
Mochten de maatregelen zo aangescherpt worden dat een fysieke training niet mogelijk is gaat de
training waarschijnlijk niet door. We vinden deze training niet geschikt voor een volledig digitaal traject.
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Daarnaast is de vraag gesteld wat er eventueel uit de training kan en wat opgepakt kan worden door
de PB-ers zelf. Het is lastig hier meteen een antwoord op te geven. In ieder geval wordt aangegeven
dat leeftijdseigene echt moet blijven in de training. Over de TOP zijn de meningen verdeeld. Zet op de
mail als je iets heel graag wel of niet in de training wilt zien.
Trainingswensen vanuit de groepen
Hoe staat het met de EHBO-trainingen vanuit de regio? Er is veel interesse in deze training binnen de
groep.
We zouden starten met een eigen EHBO instructeursteam, 4 of 5 mensen met interesse, dit is stil
komen te liggen door corona maar pakken we nu weer op. Dit is echter wel een lang traject, zij moeten
eerst opgeleid. Of het dit seizoen al van de grond komt kunnen we niet beloven, en is hooguit een
proeftraining om te zien hoe het gaat. Kijk nu vooral nog even binnen je eigen groep/rode kruis/etc. die
kwalificaties kun je wel in SOL invoeren (zelf als pb-er, bijvoorbeeld bhv diploma, ehbo diploma, etc.),
de echte kwalificatie gaat via de vakopleider.
Ralph geeft aan: wij volgen training bij Arebo, zij hebben gekeken naar de kwalificatie en wat nodig is
voor scouting en zij doen een e-learning en praktijkgedeelte voor plusminus 30 euro per persoon. Hij
kan dit zeker aanraden aan andere groepen. Remco vraagt na hoe deze kwalificatie vastgelegd kan
worden in SOL.
Is er ook een Explorer training dit seizoen?
Die is interregionale training en het is voor dit seizoen nog niet bekend of deze doorgaat. Als er
training gegeven mag worden zullen we dat ook doen op 27 en 28 februari in Elst. Alle regio’s
afzonderlijk hadden nooit genoeg mensen om deze training door te laten gaan maar in samenwerking
gaat het heel goed. Meer info volgt.
Kwalificatie PB-er
Mocht je als PB-er gekwalificeerd willen worden, vinden wij dat heel fijn. Dit is een mooi voorbeeld
voor de leiding. Geef het aan bij je PC-er, die gaat dan met je kijken welke stappen er dan doorlopen
moeten worden. Ben je helemaal nieuw neem dan sowieso even contact op met je PC-er.
Kwalificatie Groepsbegeleider
7 maanden geleden hebben we het gehad over de kwalificatie voor groepsbegeleiders, de materialen
worden nu weer vernieuwd, kwalificatiekaart voor groepsbegeleiders, afsluiting met een assessment.
Laat ons a.u.b. weten als je hiermee aan de slag gaat met je groepsbegeleider, wij kijken graag mee
want voor ons is dit traject ook nieuw. Er is nu 1 groepsbegeleider die op gaat voor kwalificatie,
hopelijk volgen er snel meer.
Inspiratie vanuit de Pieter Maritz
We hebben Jan Willem gevraagd ter inspiratie te vertellen hoe het opleidingstraject bij de Pieter Maritz
eruit ziet. Jan Willem vertelt dat zij vooral inzetten op opleiding in het team, de teamleider heeft hier
een verantwoordelijkheid in. De PB-er is natuurlijk wel verantwoordelijk voor de kwalificatie maar de
rest komt grotendeels uit de teams. We hebben een opleidingsbeleid opgesteld en gekeken naar hoe
je kunt werken aan een leerklimaat in de teams, opleiden is geen thema dat hoort er gewoon bij.
Mooie is dat er nu ook vanuit teams de vraag komt om opleiding. Vanuit de teamleiders en teams
kwam ook de vraag of ze ook een uitwisseling kunnen doen tussen speltakken, bij elkaar kijken. Werkt
heel goed om het bij de teams zelf te leggen. Als praktijkbegeleider coach ik teamleiders om de rol als
opleider op te pakken. Ze hebben dit kort op papier gezet. Dit wordt nog gedeeld met de PB-ers.

Eline
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