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Handboek praktijkbegeleider 

Leeswijzer 
 

 

 

 

Het handboek praktijkbegeleider bestaat uit een verzameling infobladen. De infobladen zijn per thema 

opgesteld met praktische informatie in de vorm van ‘tips en trucs’. Door het werken met losse 

infobladen kun je als praktijkbegeleider de informatie eenvoudig per thema zoeken, uitnemen en 

gebruiken. Ook kun je de infobladen per thema aanvullen met extra informatie, zodat je een eigen, 

persoonlijk handboek kunt samenstellen.  

 

De infobladen zijn ‘compact’ opgesteld, waarbij er naar is gestreefd niet teveel informatie te herhalen 

die elders al beschikbaar is. Zo wordt bij de beschrijving van de functie praktijkbegeleider bijvoorbeeld 

verwezen naar het functieprofiel voor praktijkbegeleiders dat als download beschikbaar is op de 

website van Scouting Nederland. Het functieprofiel wordt dus niet volledig herhaald in dit handboek.  

 

In de infobladen bij het eerste thema (‘De praktijkbegeleider’) staat algemene informatie over de rol 

van een praktijkbegeleider in de groep. In de thema’s en infobladen daarna worden de verschillende 

taken en rollen verder uitgewerkt en toegelicht met tips en trucs.  

 

Alle infobladen zijn los én gebundeld te vinden op de website van Scouting Nederland.  

 

Heb je na het lezen van de infobladen in dit handboek nog vragen, dan kun je daarvoor bij de 

praktijkcoach van jouw regio terecht. Komt de praktijkcoach van jouw regio er zelf niet uit, dan kan hij 

of zij een beroep doen op Team Scouting Academy Support. Hierin zitten opleiders met een brede 

kennis van Scouting Academy.  

 

Je kunt eventueel ook een mailtje sturen  naar de helpdesk van Scouting Academy 

(scoutingacademy@scouting.nl) en voor specifieke spelinhoudelijke vragen kan je terecht bij  het 

landelijk team Spelspecialisten (spelspecialisten@scouting.nl). 

 

Elke Scoutinggroep is uniek met een eigen cultuur en vaak ook met een eigen manier van vergaderen 

en besluitvorming. Wanneer in dit handboek termen als groepsraad, groepsbestuur, groepsbegeleider, 

praktijkbegeleider, etc. worden gebruikt, worden deze termen bedoeld zoals omschreven in het 

huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Het kan zijn dat binnen jouw Scoutinggroep een 

andere invulling aan deze termen wordt gegeven. Vertaal de tekst waar nodig dan ook naar de situatie 

in je eigen Scoutinggroep. 

 

Heb je na het lezen van de infobladen suggesties of feedback? Laat dit dan weten via 

scoutingacademy@scouting.nl. We stellen je reactie zeer op prijs. 

 

Veel succes met je werkzaamheden als praktijkbegeleider! 
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