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Overzicht workshops 

LOSA en landelijk speloverleg 7 februari 2015 

 

 
 
 

1. Intervisiebijeenkomst voor praktijkcoaches 

Een workshop door Evelyn van der Haar.  

Sparren met andere praktijkcoaches, leren van elkaar en met elkaar.  

 

2. Een uitwisseling: als praktijkcoach aan de slag met praktijkbegeleiders 

Een workshop door Wilco Bannink. 

In deze workshop leer je verschillende werkvormen kennen die je kunt inzetten tijdens 

uitwisselingsbijeenkomsten met praktijkbegeleiders.  

 

3. Breinvriendelijk motiveren: van weerstand naar leerstand 

Een workshop door Jacqueline Willemse. 

Tijdens deze workshop ontdek je hoe je het brein van de ander in de goede stand zet om te leren. Je 

hoort over de werking van het brein en ervaart het effect zelf. Feedback geven zal nooit meer 

hetzelfde zijn! Heel erg geschikt voor praktijkcoaches en trainers die graag de breinen van 

leidinggevenden willen prikkelen en stimuleren tot leren.  

 

4. Trainen out of the box 

Een workshop door Reint van der Vlis 

Trainen kan op vele manieren, nu eens een keertje anders dan anders. Laat je verrassen! 

 

5. Spelvisie de diepte in 

Een workshop door Maaike Waasdorp en Petra van Ruiswijk. 

Voor wie vorig jaar deze workshop heeft gemist is deze workshop beslist een must! Je maakt kennis 

met de basis onder onze spelvisie, het waarom en het hoe van het spelaanbod. Je leert wat de 

doorlopende leerlijn nu precies is en hoe deze wordt toegepast. 

 

6. Organiseren van evenementen en grote activiteiten 

Een workshop door ervaren organisatoren. 

Een workshop met handige tips en uitwisseling over het organiseren van bijvoorbeeld een Bever-Doe-

Dag, een Jungledag, een RSW en andere grote activiteiten. 

 

7. Ceremonieën en (kamp) tradities 

Een workshop door spelspecialisten. 

Hoe kan je groepen stimuleren om bewust te gaan kijken naar hun ceremonieën en tradities. En hoe 

kan je groepen handvaten geven om deze waar nodig bij te stellen. 

 

8. Regiospelen: thematisch werken met de speldraad 

Een workshop door spelspecialisten. 

In deze workshop ga je aan de slag met de inhoudelijke uitwerking van de regiospelen op basis van 

de speldraad. 

 

9. Hoe betrek je alle Scoutinggroepen in de regio actief bij je trainingen en activiteiten? 

Een workshop door een ervaren regiobestuurder. 

Een workshop met uitwisseling en goede tips om groepen te betrekken bij de regio. 
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10. Twee tools rond eigenwaarde en respect: ‘Free Being Me’ en ‘Be cool!’ 

Een workshop door spelspecialisten. 

Een training en een spel om groepen aan de slag te laten gaan met eigenwaarde van kinderen en 

onderling respect. 

 

11. Diversiteit en gender neutraal programmeren 

Een workshop door spelspecialisten. 

Hoe kan je groepen ondersteunen om een programma te maken dat aansluit bij alle doelgroepen? 

 

12. Scouting: wat is jouw verhaal? 

Een workshop door Merlijn Kiezenberg en Manon Sluijter. 

Wat kan je vanuit jouw rol in de regio doen om mooie Scoutingverhalen de wereld in te krijgen? Een 

brainstorm en  uitwisseling. 

 

13. Dokter SOL 

Een workshop door Team Internet. 

Hoe maak je een activiteit of training aan in Scouts Online. 

 

 

 


