
 

 

TRAININGS NIEUWSBRIEF 

Beste scout, 

De vakanties zijn weer achter de rug en de opkomsten 

zijn weer begonnen. Het beloofd weer een leuk en actief 

scoutingseizoen te worden. De Regio is ook weer uit zijn 

zomerstop ontwaakt en de eerste activiteiten, vergade-

ringen en themabijeenkomsten zijn alweer een feit. Het 

Regio trainingsteam wil er ook dit scoutingseizoen weer 

alles aan doen om zowel leidinggevenden als bestuurs-

leden de juiste handvatten te geven zodat zij hun werk-

zaamheden nog beter kunnen uitvoeren. 

In deze nieuwsbrief kun je lezen wat we het komende 

jaar zullen bieden. Naast ons eigen aanbod zullen ook 

andere partijen, in samenwerking met ons, een aantal 

workshops gaan verzorgen.  We zijn hiervoor altijd op 

zoek naar groepen die hun clubhuis hiervoor willen 

openstellen. 

 

We hopen op een goed scoutingseizoen!  

 

Anneke Wijngaarden– coördinator trainingen 
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Vragen kunnen altijd gesteld worden 

via de mail:  

Trainingen@scoutingnvf.nl 



Blijf de site www.scoutingnvf.nl goed in de gaten houden!  
Hier kun je altijd de meest recente gegevens, zoals data, vinden! 

Een teamleiderstraining is een specialistische vervolgtraining die ge-

volgd kan worden door teamleiders en aankomend teamleiders bij een 

speltak. De cursus wordt in regio Noord-Veluwe Flevoland door het 

trainersteam in samenwerking met Scouting Gelderland aangeboden. 

Deelname is mogelijk, wanneer een deelnemer in het bezit is van de 

basiskwalificatie leidinggevende en deze in Scouts Online geregistreerd 

staat. De cursus bestaat uit 2 avonden. Daarin wordt gesproken over 

onderwerpen die voor een teamleider belangrijk kunnen zijn: 

de specifieke verantwoordelijkheden die een teamleider heeft 

de verschillende stijlen van leidinggeven 

teamrollen en samenwerking in het team 

het geven en ontvangen van feedback 

omgaan met eventuele problemen 

binnen het team 

Daarnaast is ook het uitwisselen van 

ervaringen een belangrijk onderdeel 

van de training. 

 

BASISTRAINING 

TEAMLEIDERSTRAINING 

 

Wanneer na een gesprek met 

je praktijkbegeleider blijkt 

dat je nog een heleboel scou-

tingcompetenties niet bezit, 

kan jij je opgeven voor de ba-

sistraining. Tijdens de trai-

ning behandelen we 12 mo-

dules (cursusonderdelen), 

waarin we alle aspecten van 

het leidinggeven behandelen. 

Zowel de theorie als de prak-

tijk van het leidinggeven 

komt aan bod. Voor de oner-

varen leiding is de basistrai-

ning ook een goede mogelijk-

heid om in contact te komen 

met andere, soms meer erva-

ren,  leiding en zodoende er-

varingen uit te wisselen. Ook 

voor gezelligheid is ruimte in 

het (avond)programma.  

 

 

DATA BASISTRAINING 

Weekend 1: 24 en 25 

oktober in Putten 

Weekend 2: 14 en 15 

maart in Dronten 

 

De weekenden beginnen 

om 10.00 op zaterdag en 

eindigen om 16.00 op 

zondag.  

Inschrijven kan via SOL. Bij 

teveel inschrijvingen zullen 

we als trainingsteam 

bekijken of we deelnemers 

op de wachtlijst plaatsen en 

op een ander moment deze 

training kunnen bieden.  
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WORKSHOP POSITIEF OPVOEDEN 

In samenwerking met centrum voor jeugd en gezin 

 

Workshop Samen Positief Opvoeden Werkt voor leidinggevenden in de scout-

ing.  

Steeds meer organisaties, die met kinderen en ouders te maken hebben, werken 

met de aanpak volgens ‘Positief Opvoeden’. Sinds maart 2014 worden er in de 

Regio Noord-Veluwe, in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin, 

workshops georganiseerd voor vrijwilligers  in sport, scouting en het (kerkelijk) 

kinder- en jongeren werk. Hoor jij jezelf ook vaak zeggen “Nee, niet doen, dat 

mag niet”? Als leidinggevende in de scouting heb je soms te maken met een 

scout die niet doet wat er wordt  gevraagd, brutaal of juist verlegen is en zich 

terugtrekt.  

In de Workshop Samen Positief Opvoeden Werkt maak je kennis met een an-

dere manier van reageren.  In de workshop worden de vijf basisprincipes van 

Positief Opvoeden, Triple P uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit de prak-

tijk. Ook ga je aan de slag met enkele opvoedvaardigheden om zo met nieuwe 

ideeën in je speltak aan de slag te gaan.   

 

Dit project wordt gesubsidieerd door gemeente Gelderland en zal daarom maar 

bij een aantal groepen gegeven worden, echter alle leiding van de hele regio 

mogen deelnemen.  

 

Meer informatie volgt nog! 

WAT LEER JE IN DE 

WORKSHOP POSITIEF 

OPVOEDEN? 

 

In de workshop maak je 

kennis met de vijf ba-

sisprincipes:  

1. Kinderen een veilige 

en stimulerende 

omgeving bieden  

 

2. Kinderen laten ler-

en door positieve 

ondersteuning  

 

3. Aansprekende disci-

pline hanteren  

 

4. Realistische ver-

wachtingen hebben 

van het kind  

 

5. Goed voor jezelf 

zorgen.  

 

 

 

Voor meer informatie over 

de principes van positief 

opvoeden kijk op  

 

www.positiefopvoeden.nl/

samenwerkt.  
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LOT 

24 september 

2014   

 

Zie voor meer infor-

matie 

www.scoutingnvf.nl. 

Inschrijven  

is mogelijk via Scouts 

Online. 

 

LOT INFORMATIEAVOND 

Thema-avond Landelijk Op-

vang Team (LOT): Een ramp 

komt nooit alleen: hoe mini-

maliseer je voor jouw scouting-

groep de ramp na de ramp? 

 

Als er sprake is van een situatie 

met ongewenst gedrag of een 

overlijden, kan het groepsbe-

stuur 24 uur per dag contact 

opnemen met het landelijk op-

vangteam. Dit team bestaat uit 

vrijwilligers die hulp kunnen 

bieden en informatie kunnen 

geven als zich een situatie met 

ongewenst gedrag of een over-

lijden voordoet. Deze vrijwil-

ligers zijn ervaren in de hulp-

verlening en hebben veel erva-

ring met dit soort situaties. Het 

landelijk opvangteam biedt 

hulp aan het groepsbestuur 

van een Scoutinggroep. Ook 

kan het team het groepsbe-

stuur doorverwijzen naar ande-

re instanties. 

 

Tijdens deze thema-avond ge-

ven Remko Bezema en Connie 

Mindertsma van het Landelijk 

Opvang Team aan de hand van 

praktijkvoorbeelden tekst en 

uitleg over hun werkzaamhe-

den en wanneer het LOT inge-

schakeld kan worden. Ook de 

do’s en don’ts waar je als groep 

rekening mee kunt houden 

worden besproken. Deze thema

-avond is bedoeld voor kader-

leden en groepsbesturen. 

EFFE BIJTANKEN 

 

 

Het steunpunt Gelderland gaat komend seizoen een aantal 

workshops  aanbieden onder de naam ‘Effe Bijtanken’.  

Deze komen voor een deel in de plaats van de workshops 

die zij voorheen op hun bureau aanboden.  

Per avond is er een workshop voor leiding en een voor be-

stuur. De inhoud ervan staat nog niet helemaal vast. De da-

ta alvast wel, dus noteer ze in je agenda!  
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EFFE  

BIJTANKEN 

Dinsdag 11-11-14 

Woensdag 11-2-15 

Donderdag 16-4-15 

 

Benieuwd wat het steun-

punt allemaal doet en nog 

meer aanbied? Kijk dan 

op:  


