Scouting Academy

Aanpassingen kwalificatiesysteem

De afgelopen tijd is een aantal aanpassingen doorgevoerd in het kwalificatiesysteem van Scouting
Academy. Dit zal ook de komende maanden nog gebeuren. In dit stuk lees je wat er precies zal
veranderen in het systeem en wanneer.
1. Omzetting start- en programmatrainingen in 10 van de 12 modules
Zoals bekend kunnen leidinggevenden die voorheen een start- en programmatraining hebben gevolgd
gemakkelijk hun nieuwe kwalificatie voor leidinggevenden behalen. Dit doen zij door het behalen van
twee extra modules rondom Spel en Scouting Academy. Hiervoor kunnen zij bijvoorbeeld een
overstaptraining volgen. Om het registratiesysteem overzichtelijk te houden en om te laten zien dat je
bij Scouting Academy niet dubbel hoeft te leren, is de registratie van de oude start- en
programmatrainingen met ingang van het nieuwe jaar omgezet in de 10 bijbehorende modules. Je
hoeft dan dus alleen nog de twee extra modules te behalen en je kwalificatie is binnen. Hiermee komt
de aparte registratie van start- en programmatrainingen te vervallen.
Wanneer: deze aanpassing is reeds uitgevoerd.
2. Omzetting kamperkenningen in kampkwalificaties
Ook voor kampkwalificaties geldt 'niet dubbelop leren'. Aangezien de modules voor de nieuwe
kampkwalificaties gebaseerd worden op de oude kamperkenningen zonder extra aanvullingen, zijn
alle oude kamperkenningen automatisch omgezet in de nieuwe kampkwalificaties.
Wanneer: deze aanpassing is reeds uitgevoerd.
3. Kwalificatierechten worden gekoppeld aan functies
Om te kunnen kwalificeren, is het de bedoeling om naast het feit dat je beschikt over de benodigde
kwalificatie, ook in de bijbehorende functie benoemd bent. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk
dat iemand met een kwalificatie als praktijkcoach niet meer in die functie actief is, maar wel aan de
slag gaat als groepsbegeleider of voorzitter in een groep en vervolgens zelf alle kwalificaties van zijn
of haar groepsleiding kan toekennen. Met het koppelen van rechten aan functies is het binnenkort ook
mogelijk om de registratie van specifieke waterwerkkwalificaties op een goede manier te regelen.
Wanneer: deze aanpassing staat gepland voor maart 2013.
4. Toevoegen contactadressen trainingsteams
Op dit moment kan een praktijkbegeleider bij een aanvraag van een kwalificatie voor een
leidinggevende kiezen naar wie hij/zij de aanvraag stuurt. Dit leidt soms tot verwarring, omdat niet
alle praktijkcoaches bekend zijn en soms ook wisselend (of niet) actief zijn. Daarom wordt dit
aangepast naar het algemeen contactadres voor het trainingsteam van de betreffende regio. Zo komt
een aanvraag altijd op de juiste plek (namelijk bij het trainingsteam) terecht.
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Hierbij het verzoek aan alle trainingsteams om, voor zover dat niet het geval is, voor de
trainingsteams in de regio een algemeen contactadres te registreren in Scouts Online.
De secretaris of gegevensbeheerder van het bestuur kan dit doen op het tabblad met basisgegevens
van de trainingsteams.
Wanneer: zo spoedig mogelijk!
5. Alle benoemde praktijkbegeleiders en praktijkcoaches zijn gedurende de aanloopfase
bevoegd om te kwalificeren
We gaan langzamerhand de goede weg op met het aantal ingeschreven praktijkbegeleiders en
praktijkcoaches, maar we zijn er nog lang niet. Zij zijn echter wel een belangrijke schakel in het
kwalificeren van leidinggevenden. Daarom zijn in deze aanloopfase alle geregistreerde
praktijkbegeleiders en praktijkcoaches bevoegd om kwalificaties te kunnen aanvragen en
toekennen. Na verloop van tijd zal, in overleg met de regio's, deze procedure aangescherpt
worden en zullen de praktijkbegeleiders en praktijkcoaches ook over de bijbehorende kwalificatie
dienen te beschikken. Dat is nu dus nog niet nodig.
Dit geldt niet voor opleiders (TO3) en senior-opleiders (TO4). Zij dienen ook in de aanloopfase al
over de benodigde kwalificatie te beschikken om zelf te kunnen kwalificeren. Dit om de kwaliteit in
de bovenste laag van het kwalificatiesysteem te borgen en te laten zien waar we uiteindelijk naar toe
willen.
Wanneer: deze aanpassing staat gepland voor maart 2013.
6. Gegevensbeheerders kunnen in opdracht kwalificaties registreren
Oorspronkelijk was bedacht dat alleen gekwalificeerde TO's zelf weer kwalificaties kunnen
toekennen. Dit blijkt in de praktijk voor verwarring te zorgen, omdat administratieve registraties
vaak worden uitbesteed aan de gegevensbeheerder. Daarom wordt dit binnenkort alsnog
aangepast en kunnen gegevensbeheerders van ook kwalificaties registreren, in opdracht en onder
verantwoordelijkheid van de bevoegde personen van het eigen niveau.
Zo kan:
 Een gegevensbeheerder van een groep, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het
groepsbestuur, lustrumtekens toekennen.
 Een regionaal gegevensbeheerder, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een
praktijkcoach, kwalificaties aan leidinggevenden toekennen en in opdracht van het
regiobestuur lustrumtekens toekennen.
 Een landelijk gegevensbeheerder, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een opleider
(TO3) of senior-opleider (TO4), kwalificaties voor TO2 en TO3 toekennen en in opdracht van
het landelijk bestuur lustrumtekens toekennen.
Bij de registratie moet dan wel telkens vermeld worden in opdracht van wie de registratie is
uitgevoerd.
Wanneer: deze aanpassing staat gepland voor maart 2013.
7. Kwalificatiecatalogus op www.scouting.nl
De introductie van het kwalificatiesysteem roept veel vragen op. Dat is begrijpelijk, want het is een
nieuw systeem dat ook de nodige kinderziektes kent en soms nog aanpassing behoeft op basis van
ervaringen en reacties uit groepen en regio's. Daarom is onlangs een handleiding over kwalificeren
samengesteld die al veel informatie geeft. Daarnaast wordt binnenkort een kwalificatiecatalogus voor
op de website ontwikkeld, waarmee je door het aanklikken van een kwalificatie te zien krijgt hoe en
waar de kwalificatie aangevraagd kan worden en hoe en door wie de kwalificatie wordt toegekend.
Wanneer: deze aanpassing staat gepland voor april 2013.
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8. Overige ontwikkelingen
Maar hiermee zijn we er nog niet! Het is de bedoeling dat er ook nog een aantal andere belangrijke
zaken ontwikkeld wordt dat ook samenhangt met het kwalificatiesysteem. Denk aan de kwalificaties en
modules van bestuursleden en andere niet-leidinggevende functies. De teams van Scouting Academy
doen hard hun best om alle wenselijke aanpassingen en verdere ontwikkelingen in kaart te brengen
en te realiseren, zodat iedereen weet wat er nog komt en wanneer.
Scouting Academy kan daarbij zeker nog hulp gebruiken! Scouting Academy is als 'educational
system' een ongeëvenaarde prestatie binnen vrijwilligersorganisaties, waar we zeker meer dan trots
op mogen zijn. Maar 'we' zijn nog lang niet klaar en 'we' kunnen het zeker niet alleen. Suggesties voor
verbeteringen, meedenken tijdens landelijke bijeenkomsten, mensen die nieuwe digitale toepassingen
willen helpen uittesten, materiedeskundigen die willen meehelpen modules ontwikkelen... samen met
alle praktijkbegeleiders, praktijkcoaches, trainers, opleiders en andere vrijwilligers bouwen we verder
aan ons eigen leerhuis!
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