
PRAKTIJKBEGELEIDER

1

DOEN
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In staat de eigen werkzaamheden in afstemming met de � ontwikkeling binnen de 
groep te organiseren door:
• de (voortgang van de)competentieontwikkeling te bespreken met de groepsbegeleider;
•  het eigen functioneren minimaal jaarlijks te evalueren met:

- de leidingteams
- de groepsbegeleider
- de praktijkcoach

Aan de hand van het eigen Talent Ontwikkel Plan richting � kunnen geven aan de 
eigen ontwikkeling, o.a. door:
•  afstemming met /coaching door groepsbegeleider en praktijkcoach;
•  deelname aan uitwisselings-/afstemmingsbijeenkomsten praktijkbegeleiders;
•  het gebruik maken van aanvullende mogelijkheden voor eigen 

competentieontwikkeling.

•  Je kunt met behulp van de t.b.v. Scouting Academy talentmanagement ontwikkelde reg-
istratie- en ontwikkelsystemen de ontwikkeling van (team)leiders en jezelf registreren.

•  In staat zijn, o.a. door deel te nemen aan groepsoverleg-  � en   groepsontwikke-
lingsmomenten, een bijdrage te leveren aan de totaalontwikkeling van de groep.

de noodzaak inzien van een juiste taakverdeling, de eigen werkzaamheden 
afstemmen met groepsbegeleider en andere praktijkbegeleiders, om tot een goede 
verdeling te komen

bereidheid tot doorlopende persoonlijke ontwikkeling,het uitdragen daarvan alsmede 
het uitdragen van de toegevoegde waarde van Scouting.

bereidheid tot het actief participeren in Scouting activiteiten op regionaal en (inter)
nationaal niveau

kunnen toepassen registraties Scouting Nederland

voorbereiden van en deelnemen aan overleg 

bereidheid tot actief participeren in overleg (o.a. groepsontwikkeling) met eigen 
inbreng en afstemming 
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Het kunnen ondersteunen van de ontwikkeling van competenties door:
•  het met (team)leiders bedenken en  inplannen van (mini) praktijkoefensessies binnen 

de groep;
•  het verwijzen naar de e-learning modules;
•  het aanreiken van relevante (Scouting)literatuur;
•  het doorverwijzen naar het regionaal of landelijk Scouting Academy trainingsaanbod;
•  het introduceren in de Scouting Academy systematiek (opzet, kwalifi catiestructuur, 

competentiesystematiek, registratie);
•  het introduceren in spelvisie- en methode, waarbij aandacht wordt besteed aan het 

waarom van de aanpak en de onderlinge samenhang tussen opvolgende leeftijds-
groepen/speltakken;

•  het op basis van luisteren en observeren geven van feed back,het, o.a. op basis van 
de eigen kunde en ervaring, geven van toelichting, voorbeelden, demonstreren van 

  vaardigheden en/of instructies voor het uitvoeren van taken;
•  het stimuleren van het nemen van verantwoordelijkheid voor functioneren team en 

eigen rol/ontwikkeling;het stimuleren van deelname aan groepsontwikkelings-
  momenten; 
•  het uitwisselen van ervaringen met leidinggevenden van andere speleenheden, zowel 

binnen als buiten de groep.

brainstorm       mindmap       moderatie       associatie 

jaarplan        draaiboek

(kring)gesprek        stille wand       vragenlijst       feed backregels 

instructie       motivatie       correctie       informatie(ouders)       feed back       slecht nieuws 

verhaal(storytellling)       instructie (spel)       Powerpoint       fl ip over 

1 Leeftijds- en gedragskenmerken eigen en opvolgende leeftijdsgroep (inclusief basis breinontwikkeling). 
2 Consequenties voor begeleiding (mate bieden structuur/toekennen verantwoordelijkheid) en spel.  
3 Spanningsdynamiek en fantasie.  

1 Motivatiefactoren.   
2 Progressiesysteem eigen leeftijdsgroep en relatie met competentieontwikkeling. 
3 Ondersteunend beoordelen van insignes en relatie tot motivatiefactoren(naar verhouding reëel belonen).  

1 Kennen gedragscode Scouting Nederland  
2 Gedragscode kunnen uitleggen aan jeugdleden, in relatie tot gedrag/omgangsvormen

1 Kennen voor de groep van toepassing zijnde deel van huishoudelijk reglement Scouting Nederland 
2 Kennen kwalifi catieproces en        benoemingsproces
3 Benutten informatievoorziening Scouting Nederland en regio, o.a. voor registratie competenties 
4 Kennen van het groepsontwikkelingsinstrument 

vergadertechniek      spelregels overleg (stemrecht/-procedure etc.) 

1 Kennis van de competentie-ontwikkelbenadering binnen Scouting Nederland 
2 Kennen van de ontwikkelmogelijkheden binnen Scouting Academy 
3  Kennen van de talaentmanagementmogelijkheden: door het opdoen van ervaring in verschillende Scouting 

functies competenties ontwikkelen(Scouting loopbaan). 
4 Kennen van de talentmanagement- en competentiesystematiek in Scouts On Line. 
5  Kennen mogelijkheden voor buiten Scouting inzichtelijk maken/benutten van binnen Scouting ontwikkelde 

competenties  

competenties, kennis, vaardigheden en houdingsaspecten (team)leiders 
speltakken(zie kwalifi catiekaarten) en spelteams 

kunnen demonstreren interactie- en presentatievaardigheid 

kunnen demonstreren plannings-en programmeervaardigheid

kunnen coachen/demonstreren begeleidingsvaardigheid individuele ontwikkeling

bereidheid tonen nemen verantwoordelijkheid voor ontwikkeling 

creëren/ondersteunen groepsklimaat waarin ieder tot zijn/haar recht komt

bereidheid tot het geven van ‘het goede voorbeeld’: samenwerking, iets voor een 
ander overhebben, elkaar aanspreken op (ongewenst) gedrag, openstaan voor feed 
back van kaderleden
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In staat om aan de hand van het functieprofi el en de  kwalifi catiekaart vast te stellen of 
een (team)leidinggevende voldoet aan:
• het basisniveau;
• tezamen met de praktijkcoach: aan het gekwalifi ceerd niveau.

In staat om een assessment door een assessor voor te  bereiden en te ondersteunen, 
onder door deel te nemen aan de evaluatie.

Competentiesystematiek Scouting toepassen bij kwalifi catie

Kunnen uitleggen toepassing Persoonsgebonden competenties Scouting bij vaststel-
len competentieprofi el instromer van buiten Scouting 

bereidheid tot consequent en integer beoordelen
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Het kunnen inventariseren van de competenties van (nieuwe) leiders en teamleiders

In staat zijn om door het tijdens opkomsten observeren van een leidingteam een beeld 
te vormen en op basis daarvan:
•  de kwaliteit van het programma en de uitvoering van de taken te bespreken;
•  de aanwezige en/of voor ontwikkeling in aanmerking komende competenties te 

benoemen;  
•  gezamenlijk met team en individuele leidinggevenden vast te stellen welke ontwik-

keling noodzakelijk/gewenst is;
•  team en individuele leidinggevenden te ondersteunen bij het opstellen van een 

teamkwalifi catieplan(TKP)of persoonlijk talent ontwikkel plan (TOP), waarbij zowel de 
voor Scouting noodzakelijke(kwalifi catie) als de voor een individu gewenste ontwik-
keling wordt meegenomen.

De ontwikkeling van team en individu kunnen ondersteunen door:
•  het attenderen op en ondersteunen van het ontwikkelen van competenties door 

middel van Scouting loopbaanmogelijkheden(talentmanagement), o.a. door gebruik 
te maken van het persoonsgebonden competentieprofi el en de registratiemodule in 
SOL;

•  het waar nodig/gewenst bespreekbaar maken van 
  samenwerkings- en taakverdelingsvragen; 
•  het stimuleren van samenwerking binnen en buiten het 
  eigen team/ de eigen Scoutinggroep.

Het kunnen ondersteunen van de voortgang van de  ontwikkeling van (team)leiding-
gevenden door:
•  het regelmatig bespreken van de voortgang van de competentie-ontwikkeling a.d.h.v. 

het Talent Ontwikkel Plan; 
•  het signaleren van belemmeringen en/of stagnatie in de voortgang;
•  het inzetten van interventies om belemmeringen op te lossen;
•  het signaleren en bespreekbaar maken van on(der)benut talent en overbelast functio-

neren, met zowel betrokkene als met de groepsbegeleider.

1 Functieprofi el en kwalifi catiekaart leidinggeven 5-14. 
2 Functieprofi el en kwalifi catiekaart leidinggevenden 15-21. 
3 Kwalifi catieprofi elen bivak/kamperen 
4 Kwalifi caties veilig varen 
5 Persoonsgebonden competentiesystematiek en toepassing
6 Teamkwalifi catieprofi el per speltak 
 
1 (Serie) handboeken Scouting: leidinghandboeken +Scouting Academy+ Talentmanagement 
2 Werkwijzer(s): procedures voor kwalifi catie en registratie (Scouts On Line) 
3 Spelboeken 
4 Websites voor jeugdleden 
5 Websites voor leidinggevenden 
6 @ Scout/ ScoutsInfo/ledenbladen 
7 Groeps-, regio-  en/of admiraliteitswebsite 
 
1 Leeftijds- en gedragskenmerken opvolgende leeftijdsgroep (inclusief basis breinontwikkeling) 
2 Consequenties voor begeleiding (mate bieden structuur/toekennen verantwoordelijkheid) en spel.  
3 Spanningsdynamiek en fantasie.  
4 Leeftijdsindeling, kernbegrip aanbod speltakken en aansluiting tussen leeftijdsgroepen.  
5 Toepassing Scoutfi t

1 Motivatiefactoren.   
2 Aanpak/werkwijze Scouting Academy 
3 Persoonsgebonden competenties toepassen 
4 Talentontwikkelbeleid Scouting Nederland

progressiesysteem 7-77   

instructie         motivatie         correctie         informatie(ouders)         feed back         slecht nieuws           

Criterium gericht interviewen STARR 

Vaststellen competenties met  kwalifi catiekaart 

Integer beoordelen: do’s en dont’s 

Werkwijze assessment 

competenties, kennis, vaardigheden en houdingsaspecten (team)leiders 
speltakken(zie kwalifi catiekaarten) en spelteams 

(spel)visie & leeftijdseigene in samenhang kunnen toepassen

Toegang hebben Scouting (en externe )informatie 

Willen toepassen informatie

leeftijdseigene opvolgende speltakken en overgangen toepassen in 
programma-aanpak   

willen uitdragen werken en leven  op basis van wet, belofte en zingeving

stimuleren willen werken aan een uniforme uitstraling

Scouting visie op (doorlopende) ontwikkeling binnen een plezierige vrijetijdsbesteding   

Stimuleren persoonlijke – en teamontwikkeling
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