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Handboek praktijkbegeleider – Hoofdstuk 1: De praktijkbegeleider 

Infoblad 1.6: Registratie en kwalificatie  

praktijkbegeleider 
 

 

De gegevensbeheerder van de groep kan je inschrijven als praktijkbegeleider in Scouts Online. Dit is 

afhankelijk van welke positie de praktijkbegeleider in de groep heeft: 

 De praktijkbegeleider is lid van het groepsbestuur: je wordt ingeschreven als lid van het 

groepsbestuur met de functie praktijkbegeleider. 

 De praktijkbegeleider is geen lid van het groepsbestuur: er wordt een speleenheid 

‘Ondersteuningsteam’ aangemaakt in Scouts Online. Binnen dit team krijg je de functie 

praktijkbegeleider toegekend (als dit team er al is, hoeft er natuurlijk geen nieuw team 

aangemaakt te worden). 

Het is belangrijk dat elke Scoutinggroep iemand heeft ingeschreven als praktijkbegeleider, want de 

praktijkbegeleider is de enige persoon in de groep die de eindkwalificatie kan aanvragen. Zonder 

praktijkbegeleider kan leiding dus niet worden gekwalificeerd. 

 

INSTAPEISEN 

Aan de benoeming tot praktijkbegeleider gaat een introductieperiode van ten hoogste drie maanden 

vooraf als aspirant-praktijkbegeleider. De introductieperiode begint na goedkeuring door het 

groepsbestuur en nadat aan een aantal instapeisen is voldaan. Aan het eind van deze periode wordt 

bezien of de aspirant-praktijkbegeleider aan het instapniveau voldoet, voor benoeming in de functie in 

aanmerking komt en kan worden ingeschreven.   

De instapeisen: 

 Het onderschrijven van de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting 

Nederland.  

 Beschikken over een voor de functie geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).  

 Het onderschrijven van de gedragscode van Scouting Nederland.  

 Bereid zijn de voor de functie geldende competenties te ontwikkelen. 

 

Gekwalificeerd praktijkbegeleider worden  

Jouw taak als praktijkbegeleider is om leidinggevenden te stimuleren en te ondersteunen in hun 

ontwikkeling. Kwalificatie is daar een onderdeel van. Vanuit de filosofie ‘practise what you preach’ is 

het heel logisch om er naar te streven binnen één seizoen na je aanstelling ook zelf gekwalificeerd 

praktijkbegeleider te zijn.  

 

BENODIGDE COMPETENTIES 

Om je kerntaken als praktijkbegeleider goed uit te kunnen voeren en je kwalificatie te kunnen behalen, 

dien over je over specifieke competenties (kennis, houding en vaardigheden) te beschikken. Deze 

specifieke competenties worden functiegebonden competenties genoemd en staan beschreven op de 

gecombineerde kwalificatiekaart voor praktijkcoaches en praktijkbegeleiders.  

Aan de hand van deze kwalificatiekaart en de bijbehorende toelichting, kun je samen met de 

praktijkcoach van je regio bekijken over welke competenties je beschikt en welke je nog verder kunt 

ontwikkelen om je te kwalificeren. Naast deze specifieke functiegebonden competenties, dien je als 

praktijkbegeleider ook nog te beschikken over een aantal algemene persoonsgebonden competenties, 

die je voor meerdere functies kunt inzetten (zie het functieprofiel in infoblad 1.5).   

Met behulp van de competentieroos kun je je eigen persoonsgebonden competenties voor de functie 

van praktijkbegeleider in kaart brengen, maar je kunt ook zien welke persoonsgebonden competenties 

er nog meer zijn en op welk niveau jij die hebt ontwikkeld. (zie infoblad 2.1 voor meer 

achtergrondinformatie over competenties). 

http://www.sol.scouting.nl/
https://www.scouting.nl/downloads/vrijwilligers/scouting-academy/kwalificatiekaarten/praktijkbegeleiderpraktijkcoach-1/3257-gecombineerde-kwalificatiekaart-praktijkbegeleider-en-praktijkcoach/file
https://www.scouting.nl/downloads/vrijwilligers/scouting-academy/kwalificatiekaarten/praktijkbegeleiderpraktijkcoach-1/3272-toelichting-op-gecombineerde-kwalificatiekaart-praktijkbegeleider-en-praktijkcoach
https://www.scouting.nl/downloads/vrijwilligers/scouting-academy/competentieroos
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Ontwikkeling competenties en kwalificatie als praktijkbegeleider  

Om te weten wat het inhoudt om gekwalificeerd praktijkbegeleider te worden, heb je het functieprofiel 

(infoblad 1.5) en de gecombineerde kwalificatiekaart praktijkbegeleider en praktijkcoach met de 

toelichting nodig (deze staan op de website). In het functieprofiel kun je de kerntaken van een 

praktijkbegeleider terugvinden. De kwalificatiekaart is een uitwerking van benodigde functiegebonden 

competenties op basis van de kerntaken uit het  functieprofiel. Aan de hand van de ingevulde 

kwalificatiekaart stel je voor jezelf een Talent Ontwikkel Plan (TOP) op waarin je beschrijft wat je wilt 

leren en hoe je dit gaat leren (zie infobladen 5.3 en 8.1) en bespreekt dit plan met de praktijkcoach. 

De praktijkcoach begeleidt jou tijdens het leertraject. Maar je kunt ook iemand anders vragen die jou 

kan helpen met het invullen van de kwalificatiekaart en het samenstellen van het TOP, bijvoorbeeld 

een medepraktijkbegeleider of de groepsbegeleider.  

 

Beschik je nog niet over alle benodigde competenties, dan kan Scouting Academy je helpen je hierin 

verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het oefenen in je eigen of een andere groep, het volgen van 

een training, zelfstudie, intervisie met andere praktijkbegeleiders of door het vragen van feedback aan 

de praktijkcoach van je regio. 

In veel regio’s is een speciale praktijkbegeleiderstraining waarin onder andere wordt uitgelegd wat de 

precieze functie van praktijkbegeleider inhoudt en hoe je die zou kunnen invullen. Er wordt aandacht 

besteed aan diverse leerstijlen, beoordelingsmethodieken en het opstellen van een TOP. Ook wordt 

stilgestaan bij de hulpmiddelen die er zijn. Deze training is vooral handig voor startende 

praktijkbegeleiders en voor praktijkbegeleiders die deels bekend zijn met hun rol.  

 

Als je door je opleiding of werkervaring al veel kennis hebt van de competenties van de 

praktijkbegeleider, is het niet noodzakelijk de training te volgen. Maak dan eerst een afspraak met de 

praktijkcoach om je TOP te bespreken. Aan de hand daarvan kan de praktijkcoach bepalen of je klaar 

bent voor het assessment of dat er nog een aantal competenties behaald moet worden en zo ja, hoe. 

Wanneer je kunt aantonen dat je over alle competenties van de kwalificatiekaart beschikt, kun je een 

assessment voor praktijkbegeleider aanvragen bij jouw praktijkcoach! 

 

De volgende stap is het assessment. Dit wordt gedaan door de praktijkcoach. Vaak zal het 

assessment uit twee onderdelen bestaan, namelijk een praktijkdeel en een eindgesprek. In het 

eindgesprek probeert de praktijkcoach een beeld te krijgen of je over de competenties die je nodig 

hebt in je functie als praktijkbegeleider beschikt. In het praktijkgedeelte wil de praktijkcoach zien of je 

de competenties ook daadwerkelijk bezit en hoe jij je ontwikkeld hebt. Het praktijkdeel bestaat er 

meestal uit dat de praktijkcoach een gesprek bijwoont dat je als praktijkbegeleider met een 

leidinggevende aan de hand van de kwalificatiekaart voert over zijn of haar kwalificatie. 

 

Aan de hand van het assessment wordt beoordeeld of je voldoet aan de 

competenties voor gekwalificeerd praktijkbegeleider. Als dit het geval is, dan zorgt 

de praktijkcoach ervoor dat jouw kwalificatie in Scouts Online geregistreerd wordt. 

Je mag dan ook het kwalificatieteken voor praktijkbegeleider op je Scoutfit dragen 

(hiernaast te zien). 

 

GECOMBINEERDE KWALIFICATIEKAART 

De gecombineerde kwalificatiekaart bevat de competenties voor zowel de kwalificatie van de 

praktijkbegeleider als de kwalificatie van de praktijkcoach. Er is voor gekozen om de competenties 

voor beide functies op één gecombineerde kwalificatiekaart te zetten. Zo worden in één overzicht de 

verschillen en de overeenkomsten tussen de twee functies en de benodigde competenties voor beide 

functies duidelijk. Je ziet dus ook direct welke competenties je nog nodig hebt (en kunt meenemen) 

wanneer je als praktijkbegeleider praktijkcoach wilt worden (of andersom). 

https://www.scouting.nl/downloads/vrijwilligers/scouting-academy/functieprofielen/803-functieprofiel-praktijkbegeleider
https://www.scouting.nl/downloads/vrijwilligers/scouting-academy/kwalificatiekaarten/714-kwalificatiekaart-praktijkbegeleider
https://www.scouting.nl/downloads/vrijwilligers/scouting-academy/kwalificatiekaarten/praktijkbegeleiderpraktijkcoach-1/3272-toelichting-op-gecombineerde-kwalificatiekaart-praktijkbegeleider-en-praktijkcoach/file

