
 
PROFIEL
Leidinggevenden vormen samen met jeugdleden, de basis van de vereniging Scouting Nederland. Leidinggevenden worden hierin door andere vrijwilligers uit de groep en de regio ondersteund. Trainers en 
praktijkcoaches vervullen daarbij vanuit de regio een spilfunctie in de deskundigheidsontwikkeling van vrijwilligers op groeps- en regioniveau. Als coördinator Scouting Academy draag je samen met de praktijkcoaches, 
instructeurs en het trainingsteam (bestaande uit trainers en instructeurs) van de regio zorg voor een aanbod aan leeractiviteiten (zoals workshops, trainingen, stages of uitwisselingsactiviteiten) en ondersteuning 
van de praktijkbegeleiders. Dit op basis van de belangstelling en behoefte bij de vrijwilligers op groeps- en regioniveau. Je zit in het regiobestuur als vertegenwoordiger van Scouting Academy op regioniveau. Je 
onderhoudt de contacten tussen het regiobestuur, het trainingsteam, de praktijkcoaches en het landelijk team Scouting Academy Support. Samen met het trainingsteam en praktijkcoaches draag je zorg voor de 
ondersteuning en begeleiding van (nieuwe) trainers en instructeurs en praktijkcoaches in hun ontwikkeling en kwalificatie en regel je, indien nodig, het assessment en de aanvraag van kwalificatie voor de regio-
organisator. Ook ben je als verbinder actief richting de andere teams in de regio zoals bestuurscoaches en werk je samen met de HRM ‘er als de regio deze heeft.

 VOORWAARDEN OM DE FUNCTIE TE KUNNEN VERVULLEN
• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
• Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
• Je bent minimaal 21 jaar.
• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, te kwalificeren en je te blijven ontwikkelen.
• Je bent bereid tijdens de activiteiten Scoutingkleding te dragen: de Scoutfit. Hiermee drukken we onderlinge verbondenheid uit. 

 
KERNTAKEN COÖRDINATOR SCOUTING ACADEMY
Scouting Academy omvat diverse taken die door meerdere mensen uitgevoerd kunnen worden. We hebben deze taken onderverdeeld in drie kerntaken:
• Het organiseren van de trainingen
• Het begeleiden van het trainingsteam 
• Coördinator Scouting Academy binnen de regio

Taken: organiseren van de trainingen/leeractiviteiten
• Initiëren van trainingen/leeractiviteiten.
• Deelnemersadministratie beheren, deelnameformulieren in Scouts Online zetten.
• Financiën van trainingen afstemmen met de penningmeester van de regio.
• Planning maken in overleg met de praktijkcoach van trainingen en andere leeractiviteiten.
• Planning communiceren naar de groepen en regiomedewerkers.
• Facilitaire zaken van de trainingen regelen (locatie, catering, e.d.).
• Documentatie van trainingsmodules verzorgen.

 KWALITATIEF GOED SCOUTINGSPEL DAAGT MEIDEN EN JONGENS UIT ZICH PERSOONLIJK TE ONTWIKKELEN. DÁT IS WAAR DE VRIJWILLIGERS BINNEN SCOUTING 
ZICH VOOR INZETTEN. SCOUTING HELPT LEIDING BEKWAAM TE WORDEN IN HET ORGANISEREN VAN UITDAGEND SCOUTINGSPEL ÉN SCOUTING HELPT ANDERE  

VRIJWILLIGERS BEKWAAM TE WORDEN LEIDING HIERIN TE ONDERSTEUNEN.

VERSIE 1.1

FUNCTIEPROFIEL  
COÖRDINATOR SCOUTING ACADEMY (REGIO)



 
KERNTAKEN COÖRDINATOR SCOUTING ACADEMY (VERVOLG)
Taken: begeleiden van het trainingsteam en de praktijkcoaches
• Intakegesprekken houden met nieuwe trainers, instructeurs en praktijkcoaches.
• Inwerktraject organiseren van nieuwe trainers, instructeurs en praktijkcoaches.
• Aansturen van trainingsteam en praktijkcoaches.
• Zorgen voor teamvorming: sfeer/gezelligheid, goede relatie tussen de trainers, instructeurs en praktijkcoaches, zowel binnen het eigen team en met de andere teams.
• Goede communicatie waarborgen tussen trainers, instructeurs en praktijkcoaches.
• Eventueel samen of in afstemming met de coördinator activiteiten de begeleiding organiseren van de regio-organisatoren in het invullen van hun kwalificatiekaart, Talent Ontwikkel Plan en invullen begeleiding 

naar kwalificatie samen met de opleider van het Landelijk team Scouting Academy Support. 
• Begeleiden van (nieuwe) trainers, instructeurs, praktijkcoaches in het invullen van hun kwalificatiekaart, Talent Ontwikkel Plan en invullen begeleiding naar kwalificatie samen met de opleider van het Landelijk 

team Scouting Academy.
• Voeren van gesprekken over en stimuleren van de eigen ontwikkeling van trainers, instructeurs, praktijkcoaches en (eventueel i.o.m. coördinator activiteiten) regio-organisatoren nadat zij gekwalificeerd zijn.
• Contact onderhouden met het Landelijk team Scouting Academy Support.
• Samen met de praktijkcoaches bewaken van de afstemming van het aanbod aan leeractiviteiten vanuit de regio op de ontwikkelbehoefte van de vrijwilligers op groepsniveau; bijvoorbeeld leidinggevenden, 

praktijkbegeleiders (zoals workshops, trainingsactiviteiten of uitwisselingsactiviteiten).
• Bewaken van de kwaliteit van Scouting Academy en Spelkwaliteit in de regio.  
• Inzetten voor het verbeteren van het eigen functioneren.

Taken: coördinator Scouting Academy binnen de regio
• Lid regiobestuur.
• Afstemmen binnen de regio met andere regionale teams. 
• Afstemmen met andere regio’s en indien wenselijk samenwerken in het aanbod van deskundigheidsbevordering.
• Deelnemen aan interregionaal en landelijk overleg op gebied van Scouting Academy.
• Proactief volgen van landelijke ontwikkelingen op gebied van Scouting Academy.
• Samenwerken met de regio HRM’er (als deze er is) aan het vrijwilligersbeleid in de regio.

 
BENODIGDE COMPETENTIES
Om je kerntaken als coördinator Scouting Academy goed uit te kunnen voeren, dien je over een aantal competenties te beschikken, zoals:
• Besluitvaardigheid (in overleg met trainers, praktijkcoaches, instructeurs verantwoordelijkheid nemen voor planning en afspraken en knopen kunnen doorhakken).
• Samenhang doorzien (doorziet samenhang tussen verschillende activiteiten, teams en processen en kan van daaruit handelen).
• Klantgericht/servicegericht (kan aanbod en vraag/behoefte aan leeractiviteiten goed op elkaar afstemmen).
• Ontwikkelingsgerichtheid (gericht zijn op ontwikkeling van trainers, praktijkcoaches, instructeurs, andere regiomedewerkers en jezelf).
• Initiatief en stimuleren (Scoutingvrijwilligers stimuleren actief aan leeractiviteiten deel te nemen).
• Coachen en begeleiden (trainers, praktijkcoaches, instructeurs en andere regiomedewerkers ondersteunen bij het ontwikkelen van persoonlijke en teamgerichte ontwikkeling van competenties).
• Doelgericht samenwerken (samen met de trainers, praktijkcoaches en instructeurs draag je bij aan een aanbod van diverse leeractiviteiten in de regio).

 INDICATIE TIJDSBESTEDING
De tijdsbesteding van een coördinator Scouting Academy varieert in de tijd, afhankelijk van of je als coördinator Scouting Academy actief betrokken bent bij het uitvoeren van leeractiviteiten.  Daarnaast vraagt deel-
name aan regionale en eventueel landelijke bijeenkomsten van Scouting Academy tijd. Houd rekening met een tijdsbesteding van min. 4 uur per week (exclusief het eventueel zelf uitvoeren van leeractiviteiten).
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ONTWIKKELING COMPETENTIES
Beschik je nog niet over al de benodigde competenties, dan kan Scouting Academy helpen je hierin verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van een Gilwell-training of uitwisseling/intervisie met coördina-
toren uit andere regio’s, deelname aan landelijke netwerkdagen zoals het Landelijk Overleg Scouting Academy (LOSA) of de Scoutiviteit. 
De opleider van het Landelijk team Scouting Academy Support kan jou helpen met het invullen van een Talent Ontwikkel Plan (TOP). Hierin beschrijf jij waar je aan wilt werken, wanneer en waar. Voor deze functie is er 
geen kwalificatie en dus ook geen kwalificatiekaart.

 
INTRODUCTIEPERIODE
Tijdens de introductieperiode maak je kennis met het trainingsteam, de praktijkcoaches, de instructeurs, de bestuursleden van je regio en de opleider van het Landelijk team Scouting Academy Support. Het kan zijn 
dat in jouw regio de functie verdeeld is over meerdere mensen en jij een deeltaak op je neemt, uiteraard werk je gezamenlijk in de regio als team voor de gehele coördinatie van Scouting Academy. Daarbij ontdek je 
ook wat er vanuit de regio precies van je verwacht wordt als coördinator Scouting Academy, want elke regio heeft zo haar eigen werkwijze en gewoonten. Na de introductieperiode kun je door de regioraad officieel 
worden benoemd en ingeschreven in Scouts Online als coördinator Scouting Academy.  
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